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Capitolul I – DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ŞI DURATA ASOCIAŢIEI
Articolul 1
Asociaţia „Athletic CardioClub” (denumită în continuare “Asociaţia”) este o persoană juridică română de
drept privat, fără scop lucrativ, neguvernamentală şi apolitică, independentă, ce promovează obiectivele şi
desfăşoară activităţile de interes general menţionate în prezentul statut (denumit în continuare „Statutul”),
fiind înfiinţată din iniţiativa următorilor asociaţi fondatori:
Persoane juridice:
1.
Asociaţia „Societatea Română de Cardiologie”, cu sediul în Bucureşti, sector 2, strada Avrig nr. 63,
constituită în temeiul sentinţei civile nr. 2005 din 23.08.1990 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1
Bucureşti în dosarul nr. 2047/PJ/1990, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor ţinut de Judecătoria
Sectorului 2 Bucureşti sub nr. 17/29.11.2005, având codul de identificare fiscală 5679116/23.05.1994,
reprezentată de dl. Mircea Ioan Coman – Preşedinte, cetăţean român, născut în com. Sălişte (judeţul Sibiu) la
data de 09.09.1955, domiciliat în Bucureşti, Bld. Lacul Tei nr. 63, bl. 8, sc. A, et. 7, ap. 26, sector 2, posesor
al C.I. seria RD nr. 335870, eliberată de Sectia 6 de Poliţie a Mun. Bucureşti la data de 27.08.2003, având
codul numeric personal 1550909400051;
2.
Fundaţia Română a Inimii – Romanian Heart Foundation, cu sediul în Bucureşti, sector 1, Bld.
Schitu Măgureanu nr. 49, etaj 1, ap. 3, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 25/17.11.2009,
în temeiul încheierii Judecătoriei Sectorului 1 din data de 09.11.2009 pronunţată în dosarul nr.
37281/299/2009, având codul de identificare fiscală 26337477/17.12.2009, reprezentată de dl. Dan Ion Gaiţă
- Preşedinte, cetăţean român, născut în orş. Mizil (judeţul Prahova) la data de 01.06.1962, domiciliat în
Timişoara, str. Coriolan Băran nr. 21, ap. 6, judeţul Timiş, posesor al C.I. seria TM nr. 391407, eliberată de
Poliţia Mun. Timişoara la data de 26.03.2004, având codul numeric personal 1620601354746;
Persoane fizice:
3.
Eduard Apetrei, cetăţean român, medic primar cardiolog cu locul de muncă la Institutul de Boli
Cardiovasculare Prof. Dr. „C.C. Iliescu” Bucureşti, născut în com. Blăgeşti, judeţul Bacău la data de
11.10.1937, domiciliat în Bucureşti, sector 2, str. Viitorului nr.199, bl. 42A, sc. A, et. 1, ap. 5, identificat cu
CI seria RT nr. 296848 eliberată de Secţia 6 la data de 20.11.2003, având codul numeric personal
1371011400014;
4.
Oana Raluca Drăguşin, cetăţean român, medic rezident diabet, nutriţie şi boli metabolice, cu locul de
muncă la Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Nicolae Paulescu”, născută în mun.
Bucureşti, sector 6 la data de 03.03.1985, domiciliată în sat Teiş, comuna Şotînga, judeţul Dîmboviţa, Cal.
Târgoviştei, nr.56. identificată cu CI seria DD nr. 433066 emisă de SPCLEP Tîrgovişte la data de
26.02.2009, având codul numeric personal 2850303460103;
5.
Dan Ion Gaiţă, cetăţean român, medic primar cardiolog cu locul de muncă la Institutul de Boli
Cardiovaculare Timişoara, născut în orş. Mizil (judeţul Prahova) la data de 01.06.1962, domiciliat în
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Timişoara, str. Coriolan Băran nr. 21, ap. 6, judeţul Timiş, posesor al C.I. seria TM nr. 391407, eliberată de
Poliţia Mun. Timişoara la data de 26.03.2004, având codul numeric personal 1620601354746;
6.
Daniel Gherasim, cetăţean român, medic primar cardiolog cu locul de muncă la Institutul de Boli
Cardiovasculare Prof. Dr. „C.C. Iliescu” Bucuresti, născut în orş. Tîrgu Ocna, judeţul Bacău la data de
12.01.1963, domiciliat ȋn Bucureşti, sector 3, Ale. Zăvideni, nr. 3, bl. A12 bis, sc. C, et. 3, ap. 27, identificat
cu CI seria RR nr. 895978 emisă de SPCEP Sector 3 la data de 24.02.2012, având codul numeric personal
1630112040738;
7.
Oren Iancovici, cetăţean român, medic rezident cardiolog cu locul de muncă la Spitalul Clinic de
Urgenţa Bucureşti, Spitalul Delta Pro Medical, Centrul Medical Med New Life, născut la data de 10.04.1977,
identificat cu paşaport nr. 050338050 emis de autorităţile române la data de 06.08.2010, având codul
numeric personal 1770410410050;
8.
Gabriel Mihail Iordache, cetăţean român, medic primar cardiolog cu locul de muncă la Spitalul
Judeţean Buzău, născut în com. Stîlpu, judeţul Buzău la data de 10.01.1968, domiciliat în Buzău, Bld. Unirii,
bl. 31A, et. 3, ap. 8, judeţul Buzău, identificat cu CI seria XZ nr. 441544 emisă de SPCLEP Buzău la data de
17.12.2009, având codul numeric personal 1680110100026;
9.
Florin Mitu, cetăţean român, medic primar cardiolog cu locul de muncă la Spitalul Clinic de
Recuperare Iaşi, născut în mun. Constanţa, judeţul Constanţa la data de 02.11.1956, domiciliat în mun. Iaşi,
str. Ion C. Brătianu nr. 8, judeţul Iaşi, identificat cu CI seria MZ nr. 010858 emisă de SPCLEP Iaşi la data de
14.09.2011, având codul numeric personal 1561102221172;
10. Emil Olteanu, cetăţean român, medic primar cardiolog cu locul de muncă la Cardiomedica Ploieşti,
născut în com. Ungureni, judeţul Dîmboviţa la data de 01.02.1949, domiciliat în Ploieşti, str. Mihai Bravu
nr. 96, judeţul Prahova, identificat cu CI seria PH nr. 816068 emisă de SPCLEP Ploieşti la data de
03.02.2009, având codul numeric personal 1490201293167;
11. Dombi Pal, cetăţean român, medic primar cardiolog cu locul de muncă la Spitalul de Recuperare Boli
Cardiovasculare Covasna, născut în mun. Târgu Secuiesc, judeţul Covasna la data de 22.03.1959, domiciliat
în orş. Covasna, str. Florilor nr. 7, judeţul Covasna, identificat cu CI seria KV nr. 269491 emisă de SPCLEP
Covasna, având codul numeric personal 1590322140316;
12. Zsuzsanna Imola Pal, cetăţean român, medic primar cardiolog cu locul de muncă la Spitalul de
Recuperare Boli cardiovasculare Covasna, născută în mun. Târgu Secuiesc, judeţul Covasna la data de
11.01.1959, domiciliată în orş. Covasna, str. Florilor nr. 7, judeţul Covasna, identificată cu CI seria KV nr.
269490 emisă de SPCLEP Covasna, având codul numeric personal 2590111140312;
13. Antoniu Octavian Petriş, cetăţean român, medic primar cardiolog cu locul de muncă la Spitalul „Sf.
Spiridon” Iaşi, născut în mun. Iaşi, judeţul Iaşi la data de 22.11.1966, domiciliat în Iaşi, str. Dr. Savini, nr.
3A, bl J4, sc. B, et. 1, ap. 3, judeţul Iaşi, identificat cu CI seria MX nr. 858778 emisă de SPCLEP Iaşi la data
de 18.11.2009, având codul numeric personal 1661122221153;
14. Dan Victor Spătaru, cetăţean român, medic primar cardiolog cu locul de muncă la Spitalul Clinic
„Colţea” Bucureşti , născut în mun. Cluj-Napoca, judeţul Cluj la data de 27.07.1957, domiciliat în Bucureşti ,
sector 1, Bld. Banul Manta nr. 35, bl. 31, sc. A, et. 7, ap. 21, identificat cu CI seria RD nr. 750849 emisă de
SPCEP sectorul 1 la data de 28.04.2011, având codul numeric personal 1570727400291;
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15. Paul Nicolae Suceveanu, cetăţean român, medic primar cardiolog cu locul de muncă la Spitalul de
Recuperare Boli Cardiovasculare Covasna, născut în mun. Carei, judeţul Satu Mare la data de 06.12.1950,
domiciliat în orş. Covasna, str. Mihai Eminescu nr. 98A, sc. A, et. 3, ap. 5, judeţul Covasna, identificat cu
CI seria KV nr. 144702 emisă de Poliţia oraşului Covasna la data de 06.05.2005, având codul numeric
personal 1501206140311;
16. Adrian Tase, cetăţean român, medic primar cardiolog cu locul de muncă la Spitalul Judeţean de
Urgenţa Piteşti, născut în mun. Piteşti, judeţul Argeş la data de 05.05.1959, domiciliat în mun. Piteşti, Bld.
Ion C. Brătianu nr. 5, bl. D6, sc. B, et. 2, ap. 7, judeţul Argeş, identificat cu CI seria AS nr. 686447 emisă de
SPCLEP Piteşti la data de 31.03.2010, având codul numeric personal 1590505034965;
17. Gabriel Petrişor Tatu Chiţoiu, cetăţean român, medic primar cardiolog, cu locul de muncă la Spitalul
Clinic de Urgenţă Bucureşti, născut în mun. Sibiu, judeţul Sibiu la data de 27.06.1952, domiciliat în
Bucureşti, str. Constantin Aricescu nr. 26-30, etaj 5, ap. 11, sector 1, posesor al CI seria RT nr. 654816
eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 1 la data de 04.09.2009, CNP 1520627400246;
18. Raluca Tecuceanu, cetăţean român, medic specialist cardiolog cu locul de muncă la Spitalul Regina
Maria, născută în mun. Bucureşti, sector 1 la data de 08.03.1974, domiciliată în Bucureşti, sector 3, str. Baba
Novac nr. 8, bl. T1, sc. 3, et. 3, ap. 53, identificată cu CI seria RR nr. 435026 emisă de SPCEP S3 biroul nr.
3 la data de 26.02.2007, având codul numeric personal 2740308433018;
19. Ana Cristina Văcărescu, cetăţean român, medic rezident cardiolog cu locul de muncă la Spitalul
Clinic de Urgenţa Bucureşti, născută în mun. Rîmnicu Vîlcea, judeţul Vîlcea la data de 30.04.1983,
domiciliată în Bucureşti, sector 6, str. Sănduleşti nr.1, bl Z11, sc. 1, ap 21, identificată cu CI seria RD
nr.347098 emisă de Secţia 22 la data de 12.11.2003, având codul numeric personal 2830430385597.
Articolul 2
(1) Denumirea Asociaţiei este Asociaţia „Athletic CardioClub”, conform dovezii
disponibilitatea denumirii emisă de Ministerul Justiţiei cu nr. 109139 din data de 27.02.2012.

privind

(2) Denumirea Asociaţiei va fi înscrisă în toate documentele şi actele emise de Asociaţie, însoţită de
menţiuni referitoare la sediul, numărul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, codul de
identificare fiscală şi contul bancar.
Articolul 3
(1) Asociaţia se constituie prin acordul şi voinţa liber exprimată a membrilor săi de a contribui material,
dar şi prin contribuţii personale nemijlocite, la realizarea obiectivelor şi activităţilor Asociaţiei, prin
constituirea unui patrimoniu distinct şi autonom de patrimoniul personal al membrilor Asociaţiei.
(2) Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000
cu privire la asociaţii şi fundaţii, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată ulterior, precum şi ale
celorlalte acte normative care reglementează regimul juridic al asociaţiilor din România, ale actului
constitutiv şi ale Statutului.
Articolul 4
(1) Sediul Asociaţiei este situat în Bucureşti, Str. Hatmanul Arbore nr. 15-19, et. 2, ap. 209, camera nr. 7,
sector 1, România şi poate fi schimbat în baza deciziei Consiliului Director luată în condiţiile Statutului.
(2) Asociaţia poate înfiinţa filiale, ca structuri teritoriale cu personalitate juridică, având un număr minim
de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al Asociaţiei. Filialele se constituie
prin hotărârea Adunării Generale.
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(3) Asociaţia poate înfiinţa sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică. Sucursalele se
constituie prin hotărârea Adunării Generale şi desfăşoară activităţi conform competenţelor acordate de către
Asociaţie.
Articolul 5
(1)

Asociaţia deţine o emblemă proprie, astfel cum aceasta figurează în Anexa nr. 1 la Statut.

(2) Asociaţia va face toate demersurile necesare pentru asigurarea protecţiei drepturilor exclusive asupra
emblemei proprii.
Articolul 6
Asociaţia se constituie şi va funcţiona conform legii pe o perioadă nelimitată de timp, cu începere de la data
înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi până la încetarea ei în cazurile şi condiţiile prevăzute în
Capitolul VI din Statut.

Capitolul II – SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI ACTIVITĂŢILE ASOCIAŢIEI
Articolul 7
(1) Asociaţia este o formă de organizare a medicilor cardiologi (specialişti şi rezidenţi), a medicilor de alte
specialităţi care doresc să participe la activităţile Asociaţiei şi a membrilor lor de familie (până la gradul III
inclusiv), care are drept scop promovarea activităţii fizice, în general, şi a activităţilor sportive ale
categoriilor amintite mai sus, în special, în vederea generării unui impact educativ în rândul întregii populaţii
prin mediatizarea importanţei activităţii fizice, a sportului şi a unui stil de viaţă sănătos în prevenţia bolilor
cardiovasculare.
(2) Prin activitatea sa, Asociaţia sprijină concret proiectele şi programele educative ale Societăţii Române
de Cardiologie şi ale Fundaţiei Române a Inimii destinate promovării activităţii fizice şi sportului ca mijloace
de prevenţie şi recuperare a bolilor cardiovasculare.
(3)

În sensul alineatelor (1) şi (2), principalele obiective ale Asociaţiei, pe plan intern, sunt:

a.

stimularea desfăşurării activităţilor fizice şi sportive ca mijloace de prevenţie şi recuperare a bolilor
cardiovasculare;

b.

stimularea schimbului de informaţii între medicii specialişti, pacienţi şi restul populaţiei în vederea
dezvoltării unei imagini cât mai reale asupra importanţei activităţii fizice şi sportului ca mijloc de viaţă
sănătos în prevenţia afecţiunilor cardiovasculare;

c.

facilitarea comunicării între asociaţiile şi fundaţiile având activitatea fizică şi sportul ca principal
obiect de interes;

d.

sprijinirea Societăţii Române de Cardiologie şi a Fundaţiei Române a Inimii în obţinerea sprijinului
financiar acordat de Uniunea Europeană şi de organisme ori instituţii naţionale şi internaţionale,
destinate programelor destinate susţinerii activităţii fizice şi sportului ca mijloc de viaţă sănătos;

e.

sprijinirea Societăţii Române de Cardiologie şi a Fundaţiei Române a Inimii, crearea de parteneriate cu
Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tineretului şi Sportului, organizaţiile guvernamentale de resort şi cu
alte organizaţii profesionale, în vederea elaborării de programe destinate promovării activităţi fizice
şi sportului ca mijloc de viaţă sănătos;

f.

sprijinirea participării membrilor Asociaţiei la manifestări sportive interne şi internaţionale;
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g.

asigurarea unei prezenţe active a Asociaţiei în mass-media;

h.

realizarea şi implementarea campaniilor de promovare a activităţilor sportive ca mijloc de prevenţie a
bolilor cardiovasculare.

(4)

Principalele obiective ale Asociaţiei, pe plan internaţional, sunt:

a.

afilierea la organizaţii internaţionale implicate în domeniul prevenţiei şi recuperării afecţiunilor
cardiologice prin sport şi printr-un stil de viaţă sănătos;

b.

promovarea intereselor membrilor Asociaţiei în domeniul cooperării internaţionale.
Articolul 8

(1) În realizarea scopului şi a obiectivelor enunţate, Asociaţia va desfăşura, în principal, următoarele
activităţi:
a.

reprezentarea şi exprimarea viziunilor şi a intereselor comune ale membrilor săi prin cooperare,
coordonare şi/sau acţiuni;

b.

promovarea şi desfăşurarea de programe şi acţiuni sportive;

c.

organizarea de simpozioane, seminarii, prezentări, forumuri de discuţii şi dezbateri interdisciplinare,
precum şi alte manifestări ori evenimente;

d.

realizarea, implicarea sau afilierea la programe, acţiuni sau iniţiative naţionale/internaţionale, publice
sau private, pe specific de activitate;

e.

promovarea prin intermediul mass-media şi a diverselor medii şi mijloace publicitare (e.g. campanii de
promovare) a proiectelor şi activităţilor Asociaţiei, la nivel naţional şi internaţional;

f.

editarea şi distribuţia de publicaţii proprii, în formă tipărită sau pe pagina web proprie;

g.

colectarea de fonduri pentru susţinerea diferitelor programe, iniţiative şi activităţi desfăşurate de
Asociaţie sau de partenerii săi naţionali ori internaţionali.

Capitolul III – CALITATEA DE MEMBRU AL ASOCIAŢIEI. DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA
CALITĂŢII DE MEMBRU. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI
Secţiunea I. Asociaţii
Articolul 9
Asociaţia se compune din:
a.

membri fondatori – persoanele fizice şi persoanele juridice care au un rol determinant în constituirea
Asociaţiei, contribuind material şi intelectual la fondarea ei, respectiv persoanele indicate în articolul 1
din Statut;

b.

membri asociaţi - medicii cardiologi (specialişti şi rezidenţi) care aderă la Asociaţie ulterior constituirii
acesteia, contribuie material şi intelectual la completarea patrimoniului Asociaţiei, respectiv la
realizarea scopului, obiectivelor şi activităţilor Asociaţiei şi care îndeplinesc următoarele două condiţii
minime: (i) fac efort fizic moderat, timp de 30 de minute/zi, 5 zile pe săptămână sau 150 de minute, în
total, pe săptămână. Fac excepţie medicii cardiologi care doresc să susţină moral şi/sau prin alte
mijloace activităţile Asociaţiei, dar a căror condiţie fizică nu le permite efectuarea efortului fizic; şi
(ii)sunt nefumători;
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c.

membri onorifici – personalităţi şi/sau foşti membri ai Asociaţiei, în baza deciziei Consiliului Director
validată prin hotărârea Adunării Generale;

d.

membri susţinători - medicii cu alte specialităţi decât cardiologia, şi membrii de familie ai medicilor
cardiologi şi ai medicilor de alte specialităţi având calitatea de membri fondatori ori membri asociaţi,
până la gradul III inclusiv, persoane fizice de alte profesii decât medicina, studenţi indiferent de
profilul de învăţământ, pensionari, precum şi persoanele juridice, inclusiv companii farmaceutice,
importatori ori distribuitori de medicamente şi alte materiale specifice, care aderă la scopul Asociaţiei
şi sprijină material şi intelectual realizarea acestuia.
Articolul 10

Evidenţa tuturor membrilor Asociaţiei se va ţine de către Consiliul Director într-un Registru al Membrilor
Asociaţiei care va fi actualizat periodic.
Secţiunea II. Dobândirea calităţii de asociat
Articolul 11
(1) Calitatea de membru fondator o dobândesc doar persoanele care au înfiinţat Asociaţia, astfel cum sunt
identificate în articolul 1 din Statut.
(2) Societatea Română de Cardiologie, în calitatea sa de membru fondator, are drept de veto asupra
oricăror decizii ale Adunării Generale şi/sau ale Consiliului Director al Asociaţiei.
(3) Membrii fondatori plătesc anual o cotizaţie, în cuantumul şi la termenele stabilite prin hotărârea
Adunării Generale.
Articolul 12
(1) Poate dobândi calitatea de membru asociat cu drept de vot în cadrul Adunării Generale orice medic
cardiolog (specialist sau rezident) care îndeplineşte condiţiile minime de la articolul 9 punctul b de mai sus,
în temeiul deciziei Consiliului Director. Calitatea de membru asociat se dobândeşte în momentul achitării
taxei de înscriere în Asociaţie.
(2) Medicii cardiologi care doresc să susţină moral şi/sau prin alte mijloace activităţile Asociaţiei, dar a
căror condiţie fizică nu le permite efectuarea efortului fizic pot obtine calitatea de membru asociat.
(3) Cererea persoanei interesate de aderarea la Asociaţie se va adresa Preşedintelui Asociaţiei şi va
cuprinde datele personale ale viitorului asociat, adeziunea acestuia la susţinerea scopului, obiectivelor şi
activităţilor Asociaţiei, expertiza sa în domeniul cardiologiei, descrierea activităţii sale sportive, declararea
îndeplinirii condiţiilor minime indicate la articolul 9 punctul b de mai sus, precum şi angajamentul de a
respecta prevederile actului constitutiv şi ale Statutului Asociaţiei. Preşedintele Asociaţiei are dreptul de a
solicita persoanei interesate să prezinte documente edificatoare care să confirme informaţiile din cererea de
adeziune. În termen de cel mult 3 zile de la primirea cererii de către Preşedintele Asociaţiei, Consiliul
Director va lua o decizie la această solicitare pe care o vor comunica în scris solicitantului. Decizia
Consiliului Director privind aprobarea sau respingerea unei cereri de adeziune se adoptă cu majoritatea
absolută a voturilor membrilor săi.
(4) Decizia Consiliului Director în legătură cu cererea de adeziune va fi comunicată membrilor asociaţți cu
drept de vot în termen de maxim 3 zile de la data adoptării. Această decizie poate fi invalidată de către
membrii Adunării generale, în prezenţa a două treimi din numărul total al asociaţilor cu drept de vot, cu o
majoritate de două treimi din voturile asociaţilor prezenţi.
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(5) Membrii asociaţi plătesc anual o cotizaţie, în cuantumul şi la termenele stabilite prin hotărârea
Adunării Generale.
(6) În cazul în care încetează mandatul unei persoane fizice desemnată să reprezinte o persoană juridică în
Consiliul Director sau în Adunarea Generală, persoana juridică în cauză va desemna o altă persoana fizică
care să o reprezinte în continuare, această modificare fiind notificată în scris Consiliului Director ce se va
îngriji de comunicarea acestui fapt către toţi asociaţii. Persoana fizică al cărei mandat a încetat poate formula
o cerere în nume propriu pentru a deveni membru asociat, chiar dacă nu îndeplineşte criteriile indicate la
articolul 9 litera b de mai sus.
Articolul 13
(1)

Membrii fondatori, membrii asociaţi şi membrii susţinători persoane fizice se disting, în funcţie de
nivelul de activitate fizică efectuată în cadrul Asociaţiei, în următoarele categorii:
a)
PLATINUM - activitate sportiva cu participare la competiţii sportive oficiale în ţară şi/sau în
afara ţării şi clasare pe locurile 1-6;
b) GOLD - activitate sportivă certificată prin participare la competiţii sportive oficiale, în ţară
şi/sau în afara ţării;
c)
SILVER - practicarea individuală a sportului, indiferent de proba sportivă, care implică un efort
fizic deasupra nivelului minimal. Nivelul minimal este reprezentat de efortul fizic moderat, timp de 30
de minute/zi, 5 zile pe săptămână sau 150 de minute, în total, pe săptămână;
d) BRONZE - practicarea individuală a sportului, indiferent de proba sportivă, care implică un efort
fizic moderat, timp de 30 de minute/zi, 5 zile pe săptămână sau 150 de minute, în total, pe săptămână.
În această categorie se înscriu şi membridicii care doresc să susţină moral şi/sau prin alte mijloace
activităţile Asociaţiei, dar a căror condiţie fizică nu le permite efectuarea efortului fizic.

(2) Membrilor fondatori persoane fizice li se atribuie distincţiile de mai sus de către Adunarea Constitutivă
a Asociaţiei, astfel cum se indica în Anexa nr. 2 la Statut, iar membrilor asociaţi de către Consiliul Director
cu ocazia aprobării cererii lor de adeziune ori conferirii calităţii de membru susţinător, după caz. Ulterior,
încadrarea membrilor în aceste categorii poate fi modificată prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei.
Articolul 14
(1) Calitatea de membru onorific şi de membru susţinător se conferă prin decizia Consiliului Director cu
majoritatea absolută a voturilor membrilor săi, la propunerea şi/sau recomandarea oricăruia dintre membrii
fondatori ori asociaţi şi se poate invalida de către Adunarea Generală în condiţiile articolului 12 alineatul (4).
(2) Medicii cu alte specialităţi decât cardiologia şi membrii de familie ai medicilor cardiologi şi ai
medicilor de alte specialităţi, persoanele fizice de alte profesii decât medicina, studenţi indiferent de profilul
de învăţământ, pensionari, precum şi persoanele juridicepână la gradul III inclusiv, pot dobândi calitatea de
membru susţinător fără drept de vot în cadrul Adunării Generale.
(3)
Membrii de familie ai unui medic cardiolog sau de alte specialitate medicală pot deveni membri
susţinători numai în situaţia în care medicul cardiolog sau de altă specialitate este membru fondator ori
asociat, respectiv membru susţinător al Asociaţiei. Membrii susținători achită anual o cotizaţie, în cuantumul
şi la termenele stabilite prin hotărârea Adunării Generale.

Formatted: Font: 11 pt

(4) Membrii onorifici nu datorează cotizaţie.

Formatted: Font: 11 pt

Secţiunea III. Drepturi şi obligaţii ale asociaţilor
7

Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font color: Dark Red,
English (U.S.)

Statut

Asociatia “Athletic CardioClub”

♦♦23 iuliemartie 2012

Articolul 15
Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:
a.

să participe la Adunările Generale, precum şi la activităţile şi programele Asociaţiei, în vederea
realizării scopului, obiectivelor şi activităţilor acesteia;

b.

să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, administraţie şi control ale Asociaţiei;

c.

să fie informaţi periodic despre programele şi activităţile propuse de Asociaţie, despre stadiul şi
desfăşurarea programelor aprobate anterior, precum şi despre rezultatele obţinute;

d.

să propună programe şi activităţi noi, modificări ale actului constitutiv şi ale Statutului Asociaţiei;

e.

să interpeleze Consiliul Director cu privire la îndeplinirea obligaţiilor statutare ale acestuia şi realizarea
programelor aprobate;

f.

să beneficieze de sprijin din partea Asociaţiei în desfăşurarea acţiunilor ce le-au fost încredinţate de
către aceasta;

g.

să beneficieze de consultanţă de la departamentele de specialitate ale Asociaţiei, în domeniile specifice
de activitate ale acestora;

h.

să beneficieze de avantajele acordate exclusiv membrilor Asociaţiei, în funcţie de categoria din care
fac parte;

i.

să sesizeze organele de control şi de decizie ale Asociaţiei în cazul sesizării unei încălcări a
prevederilor legii, ale Statutului, ale actului constitutiv, ale hotărârilor organelor statutare sau a
scopului Asociaţiei;

j.

să conteste acele hotărâri ale Adunării Generale ori ale Consiliului Director care sunt contrare legii,
Statutului ori actului constitutiv al Asociaţiei.
Articolul 16

Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:
a.

să respecte prevederile Statutului şi ale actului constitutiv al Asociaţiei;

b.

să respecte deciziile organelor de conducere şi de administraţie ale Asociaţiei;

c.

să achite în termen taxa de înscriere şi cotizaţia anuală ori celelalte obligaţii băneşti aprobate de
Adunarea Generală;

d.

să promoveze, prin comportament profesional, scopul şi obiectivele Asociaţiei;

e.

să participe activ, în spirit de înalt profesionalism şi eficienţă, cu toate mijloacele necesare aflate la
dispoziţia lor - financiare, materiale sau intelectuale, la susţinerea activităţilor şi programelor
desfăşurate de Asociaţie, acţionând pentru realizarea scopului Asociaţiei;

f.

să se abţină, pe toată durata de existenţă a Asociaţiei, de la încheierea oricărui act sau de la
întreprinderea oricărui fapt care ar putea să aducă atingere scopului şi intereselor Asociaţiei ori a
membrilor săi;

g.

să răspundă personal pentru faptele lor culpabile care conduc la diminuarea nejustificată a
patrimoniului Asociaţiei ori la generarea oricăror prejudicii în dauna acesteia.
Articolul 17
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Calitatea de membru fondator şi de membru asociat implică aceleaşi drepturi şi obligaţii, dacă prin
prevederile Statutului ori actului constitutiv al Asociaţiei nu se prevede altfel.
Articolul 18
Calitatea de membru onorific şi de membru susţinător nu implică dreptul de a vota în Adunarea generală a
asociaţilor şi nici dreptul de a alege sau a de a fi ales în organele de conducere ale Asociaţiei, cu excepţia
cazului când Adunarea Generală hotărăşte altfel.
Secţiunea IV. Încetarea calităţii de asociat
Articolul 19
(1) Orice membru al Asociaţiei poate renunţa la calitatea sa de asociat pe baza unei cereri scrise adresată
Preşedintelui Asociaţiei. Cu excepţia cazurilor în care notificarea scrisă specifică un termen precis, data
efectivă la care încetează calitatea de membru va fi data primirii înştiinţării scrise la sediul Asociaţiei.
(2) Calitatea de asociat se pierde şi prin excluderea din Asociaţie pe baza hotărârii Adunării Generale, la
propunerea Consiliului Director, în următoarele situaţii:
a.

încălcarea sau nerespectarea prevederilor Statutului ori ale actului constitutiv al Asociaţiei;

b.

încălcarea sau nerespectarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Asociaţiei ori ale deciziilor
Consiliului Director, dacă aceste hotărâri ori decizii sunt conforme cu prevederile Statutului, ale
actului constitutiv şi ale normelor legale în vigoare, chiar dacă membrul în cauză nu a participat la
adunare sau a votat împotriva acestor hotărâri;

c.

neplata cotizaţiei de membru ori a altor obligaţii băneşti, în termenele şi condiţiile aprobate de
Adunarea Generală;

d.

dezinteres vădit şi lipsa acordării de susţinere în realizarea scopului, obiectivelor ori activităţilor
concrete ale Asociaţiei atunci când sprijinul membrului în cauză a fost solicitat în mod imperativ şi
repetat, participarea acestuia fiind absolut necesară;

e.

cauzarea de prejudicii materiale sau privind imaginea ori prestigiul Asociaţiei şi a membrilor acesteia.

(3) Până la adoptarea unei hotărâri a Adunării Generale referitoare la excluderea unui membru, Consiliul
Director poate adopta o decizie de suspendare în tot sau în parte a exerciţiului drepturilor ce îi revin acestuia,
cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.
(4) Excluderea din Asociaţie se hotărăşte de Adunarea Generală în prezenţa a două treimi din numărul
total al asociaţilor cu drept de vot, cu o majoritate de două treimi din voturile asociaţilor prezenţi.
Capitolul III – PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI
Articolul 20
Asociaţia are un patrimoniu distinct şi autonom faţă de patrimoniul membrilor săi.
Articolul 21
Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 1.000 RON, fiind alcătuit din aportul în numerar al membrilor
fondatori, vărsat la momentul constituirii Asociaţiei, astfel cum este prevăzut în actul constitutiv al
Asociaţiei.
Articolul 22
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(1) Patrimoniul Asociaţiei se va compune din bunuri mobile şi/sau imobile, mijloace băneşti şi titluri de
valoare obţinute de Asociaţie sau provenite din donaţii, legate, subvenţii şi sponsorizări provenite de la
persoane fizice sau juridice, din ţară sau din străinătate, precum şi din resurse obţinute de la bugetul de stat
şi/sau de la bugetele locale.
(2) Asociaţia dispune de bunurile aflate în proprietatea sa. Asociaţia, prin reprezentanţii săi, poate încheia
contracte de împrumut şi poate elibera titluri de credit, cu condiţia ca aceste acte juridice să fie încheiate
pentru realizarea obiectului său de activitate.
(3) Asociaţia are organigramă şi personal propriu de administrare şi de gestionare a bugetului şi
patrimoniului, constituite potrivit legii, Statutului şi normelor proprii aprobate prin hotărârile organelor
statutare ale Asociaţiei.
Articolul 23
Sursele de finanţare a Asociaţiei provin din:
a.

contribuţia membrilor Asociaţiei (membri fondatori, membri asociaţi şi/sau membri susţinători), prin
taxe de înscriere, cotizaţii anuale şi sancţiuni pecuniare, în cuantumul şi în condiţiile stabilite de
Adunarea Generală;

b.

donaţii, sponsorizări sau legate;

c.

dobânzile rezultate din plasarea fondurilor disponibile, în condiţiile legii;

d.

dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie sau în care Asociaţia deţine acţiuni/părţi
sociale;

e.

venituri realizate din activităţi economice directe ale Asociaţiei, în legătură cu şi pentru realizarea
scopului şi obiectivelor Asociaţiei;

f.

resurse atrase de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, precum şi din fonduri comunitare;

g.

sume rămase din exerciţiul financiar precedent;

h.

alte venituri prevăzute de lege.
Articolul 24

(1) Fiecare membru asociat achită o taxă de înscriere, în termen de cel mult 3 zile de la data aprobării de
către Consiliul Director a cererii sale de înscriere în Asociaţie.
(2) Fiecare membru fondator/asociat/susţinător plăteşte o cotizaţie anuală, care trebuie achitată integral în
cuantumul şi până la termenul stabilit de Adunarea Generală.
(3) Cuantumul taxelor de înscriere şi al cotizaţiilor ce urmează să fie plătite de membrii Asociaţiei,
modalitatea de efectuare a plăţii acestora, termenele limită de plată şi valoarea penalităţilor de întârziere vor
fi stabilite prin hotărâre a Adunării Generale.
(4) Adunarea Generală va putea stabili, după caz, în plus faţă de cotizaţiile datorate de membri, şi alte
modalităţi de participare a acestora la constituirea fondurilor asociaţiei (aport în muncă, aport în cunoştinţe,
sprijin financiar şi/sau intelectual în cadrul anumitor activităţi şi programe ale Asociaţiei, etc.).
(5) Membrii care încalcă obligaţia de plată a cotizaţiei, în termenele şi în condiţiile stabilite, vor fi
notificaţi, prin poştă, fax sau e-mail, să îşi achite obligaţiile băneşti până la 31 Martie pentru anul precedent.
Neplata acestora în termenul specificat va avea ca rezultat excluderea automată.
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Articolul 25
(1) Donaţiile, sponsorizările şi legatele pot consta în sume de bani, bunuri mobile şi/sau imobile, drepturi
de autor, brevete şi invenţii, acţiuni, titluri de valoare şi alte drepturi de creanţă.
(2) Donaţiile, sponsorizările sau legatele pot fi necondiţionate sau condiţionate de realizarea unui anumit
scop numai dacă acesta este în concordanţă cu scopul, obiectivele şi activităţile Asociaţiei.
(3) Asociaţia poate refuza orice donaţie sau legat oferite în termeni sau condiţii inacceptabile ori care
contravin prevederilor Statutului.
Articolul 26
Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăţi, se
vor utiliza pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei.
Articolul 27
Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în
strânsă legătură cu scopul şi obiectivele Asociaţiei.
Articolul 28
Patrimoniul Asociaţiei se completează cu veniturile rezultate din exploatarea proprietăţilor Asociaţiei –
chirii, redevenţe, drepturi de autor cesionate Asociaţiei, precum şi din alte venituri şi taxe colectate pentru
participarea la manifestările Asociaţiei, precum conferinţe, seminarii, mese rotunde ori cursuri de pregătire
sau de formare profesională.

Capitolul IV. ORGANIZAREA, FUNCŢIONAREA, CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ŞI
CONTROLUL ASOCIAŢIEI
Secţiunea I. Organizarea Asociaţiei
Articolul 29
(1) Adunarea Generală, formată din totalitatea membrilor Asociaţiei, este organul de conducere a
Asociaţiei, care decide asupra activităţii generale a acesteia, conform scopului şi obiectivelor Asociaţiei.
(2)

Conducerea administrativă şi executiv-operativă a Asociaţiei este asigurată de Consiliul Director.

(3) În vederea realizării concrete a scopului şi obiectivelor Asociaţiei, în cadrul acesteia se vor înfiinţa
departamente de specialitate, fiecare departament fiind condus de un Director Executiv aflat în subordinea
Consiliului Director.
(4) Sarcinile atribuite fiecărui departament de specialitate şi structura acestora se vor stabili, ulterior
constituirii Asociaţiei, de către Consiliul Director.
(5) Controlul activităţii economico-financiare a Asociaţiei se exercită de o comisie de cenzori, după caz.
Activitatea cenzorilor este independentă de activitatea organelor de conducere şi de administrare ale
Asociaţiei.
Secţiunea a II-a. Adunarea Generală
Articolul 30
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(1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, alcătuit din totalitatea membrilor cu drept
de vot ai Asociaţiei.
(2) Drept de vot în Adunarea Generală îl au doar membrii fondatori şi membrii asociaţi, cu excepţia
cazului când Adunarea Generală stabileşte altfel.
(3)

Fiecare membru cu drept de vot are dreptul la un singur vot în Adunarea Generală.
Articolul 31

(1) Adunarea Generală se întruneşte cel puţin odată pe an şi are drept de control permanent asupra
Consiliului Director şi asupra comisiei de cenzori a Asociaţiei.
(2)

Membrii Asociaţiei vor participa în fiecare an la cel puţin o reuniune a Adunării Generale.
Articolul 33

Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
a.

stabileşte strategia, obiectivele generale ale Asociaţiei şi definirea scopurilor acesteia prin activităţi şi
programe specifice;

b.

aprobă raportul anual de activitate al Consiliului Director şi al cenzorului/comisiei de cenzori, bilanţul
contabil şi bugetul de venituri şi cheltuieli;

c.

hotărăşte cu privire la modificările sau completările Statutului ori ale actului constitutiv al Asociaţiei,
în baza propunerilor Consiliului Director sau a două treimi din numărul membrilor Asociaţiei;

d.

stabileşte componenţa, alege, revocă şi stabileşte atribuţiile şi remuneraţiile membrilor Consiliului
Director şi ale comisiei de cenzori;

e.

alege membrii Consiliului Director şi dintre aceştia Preşedintele, Vicepreşedinţii, Trezorierul şi
Secretarul General al Asociaţiei;

f.

stabileşte valoarea taxei de înscriere, a cotizaţiei anuale şi a celorlalte contribuţii ale membrilor
Asociaţiei şi hotărăşte cu privire la modalitatea şi termenele de plată a acestora;

g.

hotărăşte cu privire la invalidarea noilor membri ai Asociaţiei ori la excluderea membrilor Asociaţiei;

h.

hotărăşte încheierea actelor juridice prin care se dobândesc, se închiriază, se schimbă, se constituie ca
garanţie sau se înstrăinează imobile şi/sau mijloace fixe aflate în patrimoniul Asociaţiei, a căror
valoare depăşeşte jumătate din valoarea contabilă a activelor Asociaţiei;

i.

aproba înfiinţarea sucursalelor şi filialelor Asociaţiei;

j.

aprobă înfiinţarea de societăţi comerciale şi modalitatea de participare a Asociaţiei în cadrul acestora,
aprobând actul constitutiv al acestora;

k.

dispune cu privire la dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi asupra destinaţiei bunurilor rămase
după lichidare;

l.

exercita orice alte atribuţii şi îndatoriri prevăzute de lege sau de Statut.
Articolul 33

(1) Adunarea Generală va fi convocată ori de câte ori este nevoie, dar cel puţin o dată pe an. Adunarea
Generală poate fi convocată la sediul Asociaţiei sau în orice altă locaţie.
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(2) Adunarea Generală se convoacă prin decizia Consiliului Director ori la propunerea a cel puţin o treime
din totalul membrilor Asociaţiei, atunci când prin prevederile Statutului nu se indică altfel, pe baza unei
solicitări scrise adresată Consiliului Director care să includă motivul convocării, ordinea de zi şi lista
membrilor care solicita reuniunea. Şedinţa Adunării Generale va fi organizată de Secretarul Asociaţiei.
(3) Data, ora şi locul de desfăşurare a Adunării Generale, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită
a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, vor fi notificate tuturor membrilor
Asociaţiei prin scrisoare recomandată, fax sau e-mail, cu cel puţin 10 zile înainte de data ţinerii adunării, la
adresa asociatului înscrisă în Registrul Membrilor Asociaţiei; schimbarea adresei nu poate fi opusă
Asociaţiei, dacă nu i-a fost comunicată în scris de către asociat.
(4) În înştiinţarea pentru prima Adunare Generală se vor putea fixa ziua şi ora pentru cea de-a doua
Adunare, pentru situaţia în care cea dintâi nu s-ar putea ţine. Dacă ziua fixată pentru a doua Adunare
Generală nu este menţionată în înştiinţare, ea se va putea convoca în termen de 5 zile.
(5) La cererea a cel puţin 2 asociaţi înregistrată la Asociaţie cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii
adunării, ordinea de zi a adunării va putea fi completată cu noi puncte. Noua ordine de zi completată cu
punctele propuse de asociaţi, ulterior convocării, trebuie comunicată tuturor asociaţilor, cu cel puţin 5 zile
înaintea Adunării Generale.
Articolul 34
(1) Şedinţa Adunării Generale este deschisă şi prezidată de Preşedintele ori, în lipsa acestuia, de unul
dintre Vicepreşedinţi.
(2) Conţinutul dezbaterilor va fi consemnat în procesul-verbal al şedinţei Adunării Generale întocmit de
către Secretar şi semnat de acesta din urmă şi de preşedintele de şedinţă, care va conţine şi menţiuni cu
privire la efectuarea convocării şi numărul de membri prezenţi la lucrările şedinţei.
(3) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale este necesară participarea la prima convocare, direct
sau prin reprezentare, a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor cu drept de vot aflaţi în
evidenta Asociaţiei. Dacă la prima convocare nu se poate asigura cvorumul necesar, la a doua convocare
Adunarea Generală va fi statutar întrunită indiferent de numărul membrilor cu drept de vot, prezenţi sau
reprezentaţi.
(4) Hotărârile Adunării Generale se iau în mod valabil cu majoritatea voturilor în favoarea unei hotărâri,
ale asociaţilor prezenţi sau reprezentaţi, atunci când legea sau Statutul nu impun o majoritate mai mare.
(5) Prin excepţie de la prevederile alineatului (4), hotărârile Adunării Generale privind modificări sau
completări ale Statutului ori ale actului constitutiv al Asociaţiei se adoptă cu voturile a cel puţin două treimi
din asociaţii prezenţi sau reprezentaţi.
(6) Şedinţele Adunării Generale pot fi ţinute şi prin videoconferinţă, corespondenţă sau prin telefon, sub
forma teleconferinţei, iar hotărârile sunt valabile dacă asociaţii participanţi la teleconferinţă, în cvorumul
prevăzut la alineatul (3), semnează ulterior procesul-verbal de şedinţă. Se acceptă drept proces-verbal de
şedinţă semnat valabil cumulul tuturor copiilor procesului-verbal având acelaşi conţinut, semnat individual
de membri Asociaţiei participanţi la teleconferinţă.
Articolul 35
(1) Orice membru al Asociaţiei poate participa la Adunarea Generală în mod direct sau prin reprezentare,
în baza unei procuri speciale acordate în acest sens. Nicio persoană fizică nu poate reprezenta mai mult de 2
membri. Pentru a evita orice dubiu, această interdicţie nu este aplicabilă în cazul în care un membru persoană
fizică are şi calitatea de reprezentant legal al unui membru persoană juridică.
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(2) Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea şi
revocarea membrilor Consiliului Director şi a cenzorului/comisiei de cenzori.
(3) Hotărârile Adunării Generale conforme legii, actului constitutiv şi Statutului sunt obligatorii şi pentru
membrii care nu au luat parte la reuniunea Adunării Generale sau au votat împotriva ori s-au abţinut de la
exprimarea votului.
Articolul 36
(1) Oricare membru al Asociaţiei cu o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale este interesat,
personal sau prin soţul său, ascendenţii ori descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la
gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberări şi nici la vot. Oricare membru al Asociaţiei care
încalcă această dispoziţie va fi răspunzător pentru daunele cauzate Asociaţiei dacă, fără votul său, nu s-ar fi
obţinut majoritatea necesară.
(2) Hotărârile Adunării Generale contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor Statutului pot fi atacate
în justiţie de către oricare dintre membrii cu drept de vot ai Asociaţiei care nu au luat parte la Adunarea
Generală sau care au votat împotriva şi care au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în
termen de 15 zile de la data când au luat la cunoştinţă despre hotărâre sau de la data şedinţei, după caz.
(3) Hotărârile Adunării Generale vor fi comunicate asociaţilor interesaţi, la cerere, prin scrisoare
recomandată, fax, e-mail sau alte mijloace care să asigure confirmarea primirii comunicării. Costurile
administrative aferente furnizării acestora vor fi suportate de către solicitant.
Secţiunea a III-a. Consiliul Director
Articolul 37
Consiliul Director asigură conducerea administrativă şi executivă a Asociaţiei, având şi responsabilitatea de
a îndeplini scopul şi obiectivele Asociaţiei, prin punerea în executare a hotărârilor adoptate de Adunarea
Generală, prin derularea activităţilor şi programelor aprobate, precum şi prin gestionarea resurselor
Asociaţiei şi a structurilor subordonate ierarhic acesteia - sucursale, filiale sau societăţi comerciale.
Articolul 38
(1) Consiliul Director este compus din 5 (cinci) membri, persoane fizice sau juridice de naţionalitate
română sau străină, aleşi prin vot secret de Adunarea Generală a Asociaţiei pentru o perioadă de 4 (patru)
ani. Membrii Consiliului Director pot fi oricând revocaţi de Adunarea Generală, în cazul în care acţionează
împotriva intereselor Asociaţiei.
(2) Membri Consiliului Director sunt: Preşedintele, doi Vicepreşedinţi, un Secretar General şi un
Trezorier.
(3) Preşedintele Consiliului Director se alege dintre membrii Asociaţiei aparţinând cel puţin categoriei
SILVER. Fiecăruia dintre membri Consiliului Director i se va delega coordonarea unuia sau mai multe din
departamentele de specialitate ale Asociaţiei.
(4) Dacă o persoană juridică este aleasă în Consiliul Director, aceasta va desemna o persoană fizică care să
acţioneze ca reprezentant al său legal în cadrul Consiliului şi care să îndeplinească toate îndatoririle sale de
membru în Consiliul Director.
(5)

Membrii Consiliului Director răspund în mod solidar pentru modul în care este administrată Asociaţia.
Articolul 39
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(1) În cazul decesului sau imposibilităţii de exercitare a atribuţiilor de către unul sau mai mulţi membri ai
Consiliului Director pe o perioadă mai mare de 3 luni, Consiliul Director va proceda la numirea unor membri
provizorii până la întrunirea următoarei Adunări Generale şi va redistribui atribuţiile Consiliului în mod
corespunzător.
(2) Dacă situaţiile indicate la alineatul (1) determină scăderea numărului membrilor Consiliului Director
sub 3, membrii rămaşi ori comisia de cenzori vor convoca de îndată Adunarea Generală, pentru a completa
numărul de membri ai Consiliului.
(3) În cazul în care Preşedintele se află în imposibilitate temporară de exercitare a mandatului său,
atribuţiile şi prerogativele acestuia vor fi preluate în totalitate de Vicepreşedintele special desemnat în acest
sens de Preşedinte.
(4) În caz de deces al Preşedintelui sau de imposibilitate de exercitare a mandatului acestuia, permanent
sau pe o perioadă mai mare de 3 luni, Adunarea Generală va fi convocată de îndată, de către Consiliul
Director sau de către comisia de cenzori.
Articolul 40
Consiliul Director are următoarele atribuţii:
a.

asigură conducerea Asociaţiei în perioada dintre Adunările Generale şi răspunde de administrarea
bunurilor acesteia;

b.

iniţiază, propune şi coordonează proiectele Asociaţiei, în concordanţă cu scopul şi obiectivele acesteia
şi asigură resursele financiare necesare prin redistribuirea fondurilor de la alte programe, prin utilizarea
fondurilor neangajate încă sau prin atragerea de noi resurse financiare;

c.

prezintă Adunării Generale raportul de activitate cu privire la exerciţiului financiar încheiat, bilanţul
contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar următor, precum şi
proiectul programului de activitate al Asociaţiei;

d.

aprobă, modifică şi sistează derularea programelor Asociaţiei, redistribuie cheltuielile în cadrul
bugetului de venituri şi cheltuieli în limitele resurselor financiare existente şi în concordanţă cu
specificaţiile şi acordurile cu diverşii finanţatori, dacă este cazul;

e.

propune Adunării Generale modificări ale Statutului sau ale actului constitutiv al Asociaţiei;

f.

hotărăşte cu privire la primirea de noi membri în Asociaţie;

g.

decide cu privire la schimbarea sediului Asociaţiei;

h.

aprobă sau modifică regulamentul de organizare internă al Asociaţiei;

i.

aprobă structurile organizatorice ale Asociaţiei şi stabileşte normele şi regulamentele de funcţionare
pentru departamentele de specialitate ale Asociaţiei;

j.

numeşte Directorii Executivi ai Asociaţiei, le stabileşte atribuţiile şi puterile de reprezentare, le fixează
remuneraţia;

k.

aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei; stabileşte atribuţiile şi indemnizaţiile cuvenite
salariaţilor Asociaţiei;

l.

aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a sucursalelor şi filialelor Asociaţiei şi numirea,
suspendarea şi revocarea personalului numit în posturi de conducere a acestora;
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m.

coordonează şi controlează activitatea Asociaţiei, a departamentelor de specialitate, a filialelor, a
sucursalelor, birourilor, reprezentanţelor şi unităţilor economice anexă, precum şi a personalului
Asociaţiei;

n.

aprobă rapoartele de activitate întocmite de Directorii Executivi şi de directorii filialelor şi
sucursalelor;

o.

aprobă participarea Asociaţiei în cadrul unor alte entităţi non-profit;

p.

hotărăşte încheierea actelor juridice prin care se dobândesc, se închiriază, se schimbă, se constituie ca
garanţie sau se înstrăinează imobile şi/sau mijloace fixe aflate în patrimoniul Asociaţiei, a căror
valoare depăşeşte o treime din valoarea contabilă a activelor Asociaţiei;

q.

aprobă acceptarea donaţiilor condiţionate sau grevate de sarcini şi dispune modalităţile de executare a
lor;

r.

suspendă, până la prima şedinţă a Adunării Generale care va hotărî asupra excluderii, pe membrii
Asociaţiei care nu şi-au plătit cotizaţiile conform regulamentelor Asociaţiei sau care prin acţiunile lor
lezează interesele Asociaţiei;

s.

nominalizează persoanele care au drept de semnătură în bancă, precum şi procedura financiară
aplicabilă;

t.

decide asupra formei şi conţinutului elementelor distinctive ale Asociaţiei (e.g. ştampila, pagina web,
logo-ul);

u.

îndeplineşte orice alte atribuţii impuse de lege sau care îi revin potrivit hotărârilor adoptate de
Adunarea Generală.
Articolul 41

(1) Şedinţele Consiliului Director sunt convocate de către Preşedinte sau la cererea a cel puţin 2 membri,
la sediul Asociaţiei sau în altă locaţie, ori de câte ori este necesar. Şedinţele vor fi convocate prin orice fel de
notificare scrisă (inclusiv email, fax, etc.) la adresa comunicată de fiecare membru al Consiliului, împreună
cu ordinea de zi, transmisă cu cel puţin 3 zile înainte de data şedinţei. În măsura în care este posibil,
notificarea va fi însoţită şi de copii de pe toate documentele ce vor fi supuse dezbaterii. În cazuri urgente,
termenul de 3 zile poate fi redus. Pentru validitatea deciziilor luate în cadrul unei şedinţe este necesară
participarea a cel puţin jumătate din numărul membrilor Consiliului. Fiecare membru al Consiliului Director
are un singur vot. Deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenţi, dacă prin Statut nu se prevede altfel.
Preşedintele va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor. Consiliul Director poate dezbate şi hotărî,
fără convocare prealabilă, dacă toţi membrii sunt prezenţi şi acceptă ordinea de zi.
(2) În caz de absenţă, un membru al Consiliului Director poate da procură de reprezentare unui alt
membru, procură ce trebuie să cuprindă explicit voinţa membrului reprezentat cu privire la aprobarea,
abţinerea sau respingerea propunerilor înscrise pe ordinea de zi. Niciun membru nu poate reprezenta mai
mult de 2 membri, caz în care are dreptul la maxim trei voturi.
(3) Şedinţa Consiliului Director este prezidată de Preşedinte ori de un alt membru al Consiliului Director
împuternicit în acest sens.
(4) Dezbaterile Consiliului Director au loc conform ordinii de zi stabilite de Preşedinte sau de membrii
care au avut iniţiativa convocării, astfel cum a fost comunicată tuturor membrilor Consiliului. Ordinea de zi
propusă se completează cu propunerile pe care fiecare membru al Consiliului le comunică cel mai târziu cu
24 de ore înaintea şedinţei. În cazul în care ordinea de zi a fost completată sau amendată astfel de oricare
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dintre membri, acesta are obligaţia de a comunica acest lucru tuturor celorlalţi membri. De asemenea,
Consiliul Director poate lua în discuţie orice altă problemă care apare în timpul şedinţei, dacă cel puţin
jumătate din membrii prezenţi îşi dau acordul asupra includerii acesteia pe ordinea de zi. În caz de urgenţă şi
cu condiţia ratificării în şedinţa următoare (de către membrii absenţi şi al căror vot era necesar pentru luarea
deciziei), vor putea fi adoptate şi decizii asupra problemelor neprevăzute de pe ordinea de zi.
(5) Dezbaterile în cadrul Consiliului de administraţie şi deciziile luate vor fi consemnate în cadrul unui
proces-verbal, redactat de Secretar. Procesul-verbal va fi semnat de Secretar şi de membrii prezenţi, mai
puţin de membrii care consideră că anumite dezbateri/decizii nu au fost corect înregistrate.
(6) Şedinţele Consiliului Director pot fi ţinute şi prin corespondenţă sau prin telefon, sub forma
teleconferinţei, iar deciziile sunt valabile dacă membrii participanţi la teleconferinţă semnează procesulverbal de şedinţă. Semnatura electronica confirmata de catre semnatar este valabila. Se acceptă drept procesverbal de şedinţă valabil semnat cumulul tuturor copiilor procesului-verbal având acelaşi conţinut, semnate
individual de membri participanţi la teleconferinţă.
(7) În cazuri excepţionale, justificate prin urgenţa situaţiei şi prin interesul Societăţii, deciziile Consiliului
Director pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a
Consiliului.
Articolul 42
(1) Oricare membru al Consiliului Director care, într-o anumită problemă supusă aprobării Consiliului
Director este interesat, personal sau prin soţul său, ascendenţii ori descendenţii săi, rudele în linie colaterală
sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberări şi nici la vot. Oricare
membru al Consiliului Director care încalcă această dispoziţie va fi răspunzător pentru daunele cauzate
Asociaţiei dacă, fără votul său, nu s-ar fi obţinut majoritatea necesară.
(2) Deciziile adoptate de Consiliul Director, contrare legii, actului constitutiv şi Statutului pot fi atacate în
justiţie de către oricare dintre membrii Consiliului Director care a fost absent sau a votat împotrivă şi a cerut
să se insereze aceasta în procesul verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când a luat cunoştinţă
despre respectiva decizie sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.
(3) Pentru membrii Consiliului Director absenţi, comunicarea deciziilor adoptate se va face la următoarea
şedinţă a Consiliului Director, prin distribuirea procesului-verbal al şedinţei respective.
Articolul 43
(1) În subordinea Consiliului Director funcţionează departamente de specialitate, fiecare condus de câte un
Director Executiv numit în funcţie de Consiliul Director şi coordonat de unul dintre membrii Consiliului
Director.
(2) Modul de organizare şi competenţele fiecărui departament de specialitate va fi stabilit prin decizia
Consiliului Director.
(3) Directorii Executivi sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii şi coordonării
fiecărui departament de specialitate, cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de Adunarea Generală
şi/sau delegate de Consiliul Director.
(4) Orice membru al Consiliului Director poate solicita Directorilor Executivi informaţii cu privire la
conducerea operativă a Asociaţiei. Fiecare Director Executiv va informa membrul Consiliului Director în
coordonarea căruia se află departamentul său de specialitate în mod regulat şi cuprinzător asupra
operaţiunilor întreprinse şi asupra celor avute în vedere.
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Directorii Executivi pot fi oricând revocaţi de către Consiliul Director.

(6) Personalul de specialitate al fiecărui departament de specialitate este angajat de Directorul Executiv
corespunzător, cu aprobarea Consiliului Director, fiind direct răspunzător în faţa acestuia.
Articolul 44
(1) În relaţiile cu terţii şi în justiţie, Asociaţia va fi legal reprezentată prin Preşedintele Asociaţiei, care
poate încheia în numele şi pe seama Asociaţiei orice act juridic şi poate îndeplini orice operaţiune, având o
valoare individuală/cumulată inferioară valorii pentru care, potrivit Statutului, este necesară o hotărâre a
Adunării Generale ori o decizie a Consiliului Director.
(2) Preşedintele va putea delega Vicepreşedinţilor, Trezorierului, Secretarului General, Directorilor
Executivi ori unor salariaţi sau colaboratori ai Asociaţiei dreptul de a reprezenta Asociaţia, specificând exact
atribuţiile delegate şi durata mandatului acordat, fiind răspunzător în mod solidar cu reprezentantul pentru
actele încheiate de acesta.
Articolul 45
Trezorierul are următoarele obligaţii:
a.

răspunde de întocmirea corespunzătoare a documentelor financiar-contabile, precum şi de distribuirea
fondurilor Asociaţiei conform destinaţiei stabilite de organele statutare;

b.

conduce şi coordonează ţinerea evidenţei contabile a Asociaţiei şi asigură punerea oricăror documente
contabile la dispoziţia membrilor ori cenzorilor în vederea verificării;

c.

întocmeşte şi prezintă un raport financiar referitor la cheltuielile administrative, la fiecare şedinţă a
Consiliului Director;

d.

pregăteşte împreună cu Preşedintele proiectul de buget anual în vederea aprobării de către Adunarea
Generală a Asociaţiei;

e.

orice alte obligaţii stabilite de Adunarea Generală ori de Consiliul Director în sarcina sa.
Articolul 46

Secretarul General are următoarele obligaţii:
a.

asigură îndeplinirea formalităţilor de convocare a membrilor Asociaţiei, respectiv ai Consiliului
Director în vederea participării la şedinţele Adunării Generale şi ale Consiliului Director, precum şi a
celorlalte activităţi necesare organizării acestor şedinţe;

b.

este răspunzător de întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Director şi ale şedintelor
Adunarii Generale;

c.

distribuie membrilor Asociaţiei, la cererea acestora, procesele verbale ale şedinţelor Adunării Generale
şi ale Consiliului Director;

d.

ţine evidenţa tuturor membrilor Asociaţiei prin organizarea şi completarea Registrului Membrilor
Asociaţiei;
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orice alte obligaţii stabilite de Adunarea Generală ori de Consiliul Director în sarcina sa.
Secţiunea a IV-a. Controlul gestiunii Asociaţiei
Articolul 47

(1) Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat, de către o comisie de cenzori formată dintr-un
număr de 3 membri, persoane fizice sau juridice, aleasă pentru un mandat de 4 (patru) ani.
(2) Membrii Consiliului Director nu pot fi membri în comisia de cenzori. Cenzoratul poate fi asigurat şi de
un auditor, persoană fizică sau juridică.
(3) Regulile generale de organizare şi funcţionare ale comisiei de cenzori se aprobă de Adunarea Generală.
Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.
Articolul 48
(1)

Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:

a.

verifică activitatea financiar-contabilă a Asociaţiei, gestionarea şi administrarea patrimoniului acesteia,
a patrimoniului filialelor, sucursalelor sau unităţilor economice ale acesteia;

b.

verifică concordanţa cheltuielilor efectiv realizate cu cheltuielile previzionate în bugetul de venituri şi
cheltuieli şi respectarea destinaţiei lor pe programele aprobate de Adunarea Generală ori Consiliul
Director;

c.

prezintă Adunării Generale un raport anual referitor la bilanţul contabil pentru exerciţiul financiar
încheiat şi prezintă observaţii la proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul următor,
precum şi rapoarte periodice la solicitarea Consiliului Director. În caz de divergenţă între membrii
comisiei asupra conţinutului raportului întocmit, se vor prezenta punctele de vedere diferite ale fiecărui
membru al comisiei;

d.

convoacă, în situaţii excepţionale, Adunarea Generală şi Consiliul Director.

(2)

Membrii comisiei de cenzori au dreptul să participe la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot.

Capitolul V. GESTIUNEA ASOCIAŢIEI
Articolul 49
Exerciţiul economico-financiar al Asociaţiei se desfăşoară pe parcursul anului fiscal care începe la data de 1
ianuarie şi se sfârşeşte la data de 31 decembrie a fiecărui an. Primul exerciţiu începe de la data constituirii
Asociaţiei.
Articolul 50
(1)

Gestiunea Asociaţiei se ţine în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Veniturile, indiferent de sursă, şi cheltuielile de orice natură ale Asociaţiei sunt cuprinse într-un buget
anual propriu. Bugetul anual se aprobă de Adunarea Generală.
(3) Gestiunea financiară se va ţine de personal calificat sau de o firmă de specialitate desemnată de
Consiliului Director.
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Articolul 51
(1) Asociaţia efectuează încasări şi plăţi, în lei şi în valută, prin casieria proprie şi prin contul deschis la
bancă.
(2) Pe baza deciziei Preşedintelui sau a Consiliului Director, Asociaţia poate deschide conturi în lei şi
valută la orice bancă având autorizare definitivă de funcţionare din partea B.N.R., precum şi conturi în valută
la bănci cu sediul în străinătate cu respectarea cerinţelor de autorizare prevăzute de lege.
(3) Persoanele care sunt autorizate să semneze documentele pentru operaţiuni bancare în numele
Asociaţiei, sunt stabilite prin decizie a Consiliului Director. Pentru retragerea de sume de bani sau alte valori
din conturile bancare ale Asociaţiei sunt necesare semnăturile a cel puţin două persoane autorizate de
Consiliului Director.

Capitolul VI. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI
Articolul 52
Asociaţia se poate dizolva:
a.

de drept;

b.

prin hotărâre judecătorească;

c.

prin hotărârea Adunării Generale.
Articolul 53

(1)

Asociaţia se dizolva de drept în cazul:

a.

imposibilităţii realizării scopului pentru care a fost constituita, dacă în termen de 3 luni de la
constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

b.

imposibilităţii constituirii Adunării generale sau a Consiliului Director în conformitate cu Statutul,
dacă aceasta situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, acestea trebuiau
să se constituie;

c.

reducerii numărului de asociaţi sub 3, dacă acesta nu a fost completat timp de 3 luni.

(2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea instanţei competente, la cererea oricărei persoane
interesate.
Articolul 54
(1)

Asociaţia se dizolva prin hotărâre judecătoreasca la cererea oricărei persoane interesate:

a.

când scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;

b.

când realizarea scopului Asociaţiei este urmărita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c.

când Asociaţia urmăreşte alt scop decât cel pentru care a fost constituită;

d.

când Asociaţia a devenit insolvabilă;

e.

în orice alte situaţii prevăzute de lege.

(2) Instanţa competentă să hotărască dizolvarea Asociaţiei este judecătoria în circumscripţia căreia
Asociaţia îşi are sediul.
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Articolul 55
(1) Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale, convocată special în acest scop.
Hotărârea de dizolvare va fi luată în prezenţa a două treimi din numărul total al asociaţilor cu drept de vot, cu
o majoritate de două treimi din voturile asociaţilor prezenţi, în aceeaşi şedinţă adoptându-se şi modalitatea de
lichidare şi destinaţia patrimoniului Asociaţiei.
(2) Odată cu hotărârea de dizolvare, Adunarea Generală va adopta o hotărâre cu privire la modalitatea de
lichidare şi destinaţia patrimoniului Asociaţiei, în aceleaşi condiţii de cvorum şi majoritate prevăzute la
alineatul (1). În lipsa adoptării unei asemenea hotărâri, hotărârea de dizolvare va fi lipsită de efecte juridice.
Articolul 56
(1) Lichidarea Asociaţiei va avea loc cu respectarea dispoziţiilor legislaţiei relevante, în vigoare la data
dizolvării.
(2) După terminarea lichidării, lichidatorii vor cere radierea Asociaţiei din Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor.
(3)

Asociaţia încetează a fiinţa la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

CAPITOLUL VII. DESTINAŢIA BUNURILOR ÎN CAZUL DIZOLVĂRII ASOCIAŢIEI
Articolul 57
(1) În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile din patrimoniul Asociaţiei rămase în urma lichidării nu se pot
transmite către persoane fizice.
(2) Aceste bunuri pot fi transmise numai către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop
identic sau asemănător, potrivit reglementărilor legale în vigoare la data dizolvării. Beneficiarii, modalitatea
şi procedura de transmitere vor fi stabilite prin hotărârea Adunării generale, adoptată în condiţiile articolului
55.
(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile,
bunurile ramase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competenta unei persoane juridice cu scop identic
sau asemănător.
(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta
nu s-a stabilit o data ulterioară.
CAPITOLUL VIII. DISPOZIŢII FINALE
Articolul 57
Prevederile Statutului se completează cu dispoziţiile legale aplicabile asociaţiilor.
Articolul 58
Modificările sau completările aduse Statutului şi actului constitutiv al Asociaţiei se pot face prin hotărârea
Adunării Generale, cu excepţia modificării sediului Asociaţiei, care poate fi decisă şi de Consiliul Director,
numai în conformitate cu prevederile legii române şi cu dispoziţiile Statutului.
Articolul 59
În cazul în care oricare din prevederile Statutului este declarată nulă sau nu poate fi pusă în executare,
celelalte prevederi rămân în vigoare şi guvernează relaţiile dintre asociaţi.
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Articolul 60
Toate cheltuielile ocazionate de constituirea prezentei Asociaţii vor fi evidenţiate în registrele contabile ale
Asociaţiei începând cu data înscrierii Asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Articolul 61
Prezentul Statut a fost aprobat astăzi, data atestării, în Bucureşti, la sediul Asociaţiei, în cadrul
şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei, prin votul unanim al membrilor fondatori ai Asociaţiei.
Statutul actualizat a fost redactat în 10 (zece) exemplare originale, în limba romana.
Statutul a fost aprobat astăzi, data atestării, în Bucureşti, la sediul Asociaţiei, în cadrul şedinţei Adunării
Constitutive a Asociaţiei, prin votul unanim al membrilor fondatori ai Asociaţiei. Statutul a fost redactat în
limba română, în 10 (zece) exemplare originale.
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Asociaţia „Societatea Română de Cardiologie”,

Fundaţia Română a Inimii,

prin

prin

____________________________

________________________

dl. Mircea Ioan Coman - Preşedinte

dl. Dan Ion Gaiţă - Preşedinte

____________________

_________________________

dl. Eduard Apetrei

dna. Oana Raluca Draguşin

____________________

____________________

dl. Dan Ion Gaiţă

dl. Daniel Gherasim

____________________

__________________________

dl. Oren Iancovici

dl. Gabriel Mihail Iordache (prin mandatar)

________________________

__________________________
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dl. Florin Mitu (prin mandatar)

dl. Emil Olteanu (prin mandatar)

____________________

____________________

dl. Dombi Pal (prin mandatar)

dna. Zsuzsana Pal (prin mandatar)

_________________________

____________________

dl. Antoniu Octavian Petriş (prin mandatar)

dl. Dan Victor Spătaru

_________________________

__________________________

dl. Paul Nicolae Suceveanu (prin mandatar)

dl. Adrian Tase (prin mandatar)

_____________________________

____________________

dl. Gabriel Petrişor Tatu Chiţoiu

dna. Raluca Tecuceanu
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___________________________
dna. Ana Cristina Văcărescu

Comment [l1]: De adaptat cf prezentei
effective in cadrul sedintei Adunarii
Generele.

Avocat Bogdan Aldea
În conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. 1 lit. c
din Legea Nr. 51/1995, atest data, identitatea
părţilor şi conţinutul prezentului act.
Nr. _____ Data ______________
Semnătura ________________
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