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ASOCIAŢIEI PACIENTILOR CU NEOPLAZII MIELOPROLIFERATIVE 
� MIELOPRO�  

CAPITOLUL I

ASOCIAŢII - MEMBRI FONDATORI

Art.1 - Asociaţii - membri fondatori, au hotărât înfiinţarea ASOCIAŢIEI PACIENTILOR CU      
NEOPLAZII MIELOPROLIFERATIVE � MIELOPRO�  

Art. 2 - ASOCIAŢIA PACIENTILOR CU NEOPLAZII MIELOPROLIFERATIVE  
� MIELOPRO� ( (in continuare numita si Asociatia) este persoană juridică română de 

drept privat, non guvernamentală, fără scop patrimonial.

CAPITOLUL II

DENUMIREA ASOCIAŢIEI

Art. 3 - Asociaţia se numeşte ASOCIAŢIA PACIENTILOR CU NEOPLAZII
MIELOPROLIFERATIVE � MIELOPRO�

Art. 4 (1) Denumirea va fi menţionată în toate actele asociaţiei.

(2) Insemnele Asociatiei vor fi stabilite ulterior de Consiliul Director şi înregistrate, în 
condiţile legii, ca marcă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

(3) Insemnele asociatiei vor putea fi folosite de către terţi, indiferent de mijloace, numai 
cu acordul prealabil şi scris al Asociatiei.

CAPITOLUL III

SEDIUL ASOCIAŢIEI 

Art. 5 - Asociaţia va avea sediul: Bucuresti, str. Dristorului, nr.97-119, bl.63, sc.4, et.3, ap.718, sector 3

Art. 6 - Sediul poate fi  schimbat în baza hotărârii Consiliului Director.

CAPITOLUL IV

DURATA ASOCIAŢIEI



Art. 7 - Asociaţia se constituie pe termen nedeterminat.

SCOPUL ASOCIAŢIEI

Art. 8 - Asociaţia se înfiinţează în scopul de a promova şi proteja interesele comune ale pacienţilor 
suferinzi de afecţiuni mieloproliferative cronice, de a asigura integrarea socio-profesională a 
acestora, în condiţiile legii.
Scopul Asociatiei este nepatrimonial, medical si umanitar. Asociatia nu desfasoara activitati 
politice si nu vizeaza scopuri politice.

CAPITOLUL V

OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

Art. 9 - Asociaţia are următoarele obiective:

1. să militeze pentru asigurarea tratamentului necesar pacienţilor cu mieloproliferari cronice, 
in unităţile sanitare din România, cu produse medicale de ultimă generaţie înregistrate în 
România si Uniunea Europeană ;

2. să iniţieze acţiuni în vederea îmbunătăţirii accesului la cele mai bune terapii pentru 
pacienţii pe care îi reprezintă, precum si la servicii medicale de calitate;

3. să militeze pentru asigurarea dreptului la viaţă fără nici o constrângere în ceea ce priveşte 
vârsta, sexul, etnia sau altele asemenea;

4. să organizeze activităţi proprii pentru informarea publicului cu privire la patologiiile 
reprezentate, precum şi campanii de creştere a conştientizării pentru promovarea sănătăţii, 
prevenirea riscurilor de îmbolnăvire etc.;

5. sa colaboreze cu unitatile sanitare si corpul medical si cu familiile pacientilor in vederea 
imbunatatirii aderentei la tratament 

6. să colaboreze cu corpul medical specializat pentru stabilirea şi aplicarea metodelor de 
prevenţie a complicatiilor

7. să dezvolte o infrastructura informationala fiabila intre membrii asociatiei pentru o mai 
buna comunicare a problemelor cu care se confrunta si a modalitatilor de rezolvare; 

8. să promoveze forme de colaborare şi întrajutorare reciprocă între membrii asociaţiei; 
9. sa organizeze actiuni de cunoastere reciproca, dezbateri si schimb de experienta, de 

promovare a unui regim de viata sanatos si de combatere a factorilor de risc, de sustinere 
prin intermediul diverselor metode alternative de tratament.

10. Sa colaboreze cu asociatii stiintifice si caritabile precum si cu institutiile publice pentru 
protectia sociala ; ajutor direct si suplimentar pentru pacienti si familiile lor

11. Sa dezvolte proiecte si actiuni cu caracter local si national
12. să atragă implicarea societăţii civile în soluţionarea problemelor sociale ale persoanelor 

cu mieloproliferari cronice; sa promoveze reintegrarea pacientilor in viata sociala si 
profesionala.

13. să dezvolte legături de colaborare cu asociaţii din România şi din străinătate, precum şi cu 
alte organizaţii neguvernamentale care au scopuri şi obiective compatibile; să acorde 
suport pentru înfiinţarea grupurilor formale la nivel local (comitete pentru egalitatea de 
gen, comisii pentru egalitatea de şanse etc.) în cadrul cărora să fie examinate bunele 
practici privind egalitatea de şanse dezvoltate de administraţiile locale şi de sectoarele 
productive locale (inclusiv la nivel naţional şi transnaţional) ; 



14. să promoveze şi să stabilească relaţii de colaborare cu instituţii interne şi internaţionale în 
domenii de profil; 

15. să obţină recunoaşterea internaţională din partea organismelor Uniunii Europene cu 
responsabilităţi specifice în prevenirea, depistarea şi diagnosticarea mieloproliferarilor 
cronice ; 

16. să reprezinte în mod unitar interesele comune ale membrilor, în raporturile cu 
administraţia publică centrala şi locală, organizaţiile neguvernamentale, precum si cu alte 
persoane juridice de drept public sau privat; 

17. să participe activ la îmbunătăţirea cadrului normativ existent cu privire la drepturile şi 
obligaţiile pacientului în calitate de asigurat/co-asigurat la sistemul public sau privat de 
sănatate, prin elaborarea şi trimiterea la autorităţile publice cu drept de iniţiativă 
legislativă a unor propuneri pentru a fi incluse în proiecte de acte normative noi, precum 
şi pentru modificarea sau completarea legislaţiei existente; 

18. să promoveze principiul egalităţii de gen şi de şanse, precum şi să iniţieze campanii de 
creştere a conştientizării adresate persoanelor cu atribuţii de elaborare a politicilor, 
persoanelor din cadrul administraţiei publice, partenerilor sociali şi parteneriatelor 
public/privat cu atribuţii în elaborarea politicilor pe piaţa muncii; 

19. să consolideze poziţia asociaţiei ca partener de dialog cu Guvernul şi Parlamentul 
României, cu alte institutii la nivel central şi local, dar şi cu organismele Uniunii 
Europene, pentru susţinerea intereselor membrilor asociatiei; 

20. să iniţieze structuri de mediere cu organismele statului pentru soluţionarea problemelor 
generale ale pacienţilor si indeosebi ale pacienţilor cu mieloproliferari cronice ; 

21. să colaboreze cu instituţiile din domeniul sanitar, cum ar fi Ministerul Sănătăţii, Casa 
Naţională a Asigurărilor de Sănătate, spitale, clinici, şi altele asemenea, precum şi cu 
asociaţii profesionale medicale, organizaţii neguvernamentale, în vederea realizării şi 
implementării registrelor de pacienţi;

22. să promoveze acţiuni în instanţă, din oficiu sau la cererea persoanei fizice interesate, în 
condiţiile art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000  privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, atunci când constată existenţa unor 
discriminări cu privire la membrii săi;

23. să creeze departamente şi structuri organizatorice interne, pe diverse domenii specifice, 
cu rolul de a duce la îndeplinire obiectivele asociaţiei; 

CAPITOLUL VI

FORMELE ŞI MIJLOACELE DE REALIZARE A OBIECTIVELOR ASOCIATIEI

Art. 10 - Pentru realizarea scopului şi a obiectivelor, asociatia va folosi următoarele forme şi 
mijloace:

a) organizarea de întruniri, congrese, conferinţe, forumuri, conferinţe de presă, 
dezbateri, mese rotunde, simpozioane, ateliere de lucru, şi altele asemenea, în cadrul 
cărora se vor aborda probleme specifice activităţii membrilor asociaţiei; 

b) elaborarea, difuzarea şi prezentarea de lucrări cu caracter ştiinţific pe problematica 
specifică asociatiei; 

c) organizarea de sesiuni de comunicări, a unor schimburi de experienţă, stagii de 
instruire şi altele asemenea;

d) organizarea de evenimente sociale, târguri, expoziții pentru promovarea asociatiei si a 
obiectivelor acesteia



e) editarea de publicaţii proprii, manuale, buletine informative, pliante de prezentare, în 
formă tipărită sau online; 

f) realizarea şi administrarea unui site propriu pentru promovarea activităţii asociatiei;
g) desfăşurarea de activităţi de reprezentare pentru promovarea intereselor bolnavilor 

diabetici ; 
h) organizarea unor întâlniri periodice cu reprezentanţii societăţii civile sau ai altor 

structuri asociative de reprezentare a intereselor cetăţenilor;
i) atragerea, în condiţiile legii, de fonduri financiare private sau publice, din surse 

naţionale sau internaţionale, pentru iniţierea şi dezvoltarea unor proiecte destinate 
membrilor săi;

j) accesarea de fonduri europene la care, potrivit reglementărilor din domeniu, asociatia
este eligibilă, în nume propriu sau în parteneriat;

k) înfiinţarea sau dobândirea de instrumente mass media, în condiţiile legii;
l) acordarea de ajutoare umanitare pacientilor cu boli mieloproliferative cronice aflati în

nevoie.
m) desfăşurarea, în condiţiile legii, a altor activităţi de natură să contribuie la realizarea 

obiectivelor menţionate.
n) crearea unor departamente şi structuri organizatorice interne, pe diverse domenii 

specifice, ca si infiintarea de filiale si sucursale (in coditii statutare) cu rolul de a duce 
la îndeplinire obiectivele asociaţiei

CAPITOLUL VII

PATRIMONIUL ASOCIATIEI

Art. 11 - Patrimoniul initial al asociatiei la data constituirii este de 1100 lei si este alcatuit din aportul în 
numerar, subscris şi vărsat al asociaţilor - membri fondatori.

Art. 12

(1) Patrimoniul asociaţiei este constituit din contribuţia materială şi financiară a 
membrilor săi şi va fi folosit numai pentru asigurarea desfăşurării activităţilor 
necesare realizării scopului asociaţiei. 

(2) Veniturile asociaţiei provin din: 

a) Surse interne: donatii ale membrilor
b) Surse externe: sponsorizari, actiuni de binefacere, dispozitii testamentare, 

subventii publice, donatii ale unor persoane fizice sau juridice; resurse obtinute de
la bugetul de stat sau local, în condiţiile legii; dobânzile şi dividendele rezultate 
din plasarea sumelor disponibile în condţiile legii

c) resurse obţinute din diverse programe sau proiecte de finantare, în condiţiile legii;
d) Asociatia poate dezvolta orice tip de activitate legala in scopul de a realiza fondurile 

necesare sustinerii scopului si obiectivelor acesteia
e) Orice alte surse permise de lege

Art. 13 - Asociaţia poate desfăşura activităţi economice directe, dacă acestea au caracter



accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul şi obiectivele sale.

Art. 14 - În condiţiile legii, asociaţia poate înfiinţa societăţi, dividendele obţinute de asociaţie,
dacă nu se reinvestesc de societăţi, fiind folosite obligatoriu pentru realizarea scopului
şi obiectivelor asociaţiei.

Art. 15 - Asociatia poate deschide conturi bancare si subconturi la cererea donatorilor care fac
donatii restrictive pentru proiecte distincte cu bugete proprii. Prima semnatura bancara 
in banca apartine presedintelui asociatiei, a doua apartine vicepresedintelui. Toate 
cheltuielile se fac cu aprobarea Consiliului Director, care are si responsabilitatea pentru
distribuirea fondurilor.

Art.16 -
(1) Administrarea şi gestionarea patrimoniului asociaţiei se realizează potrivit 

prevederilor legale în vigoare şi ale prezentului statut.

(2) Alocarea fondurilor pentru fiecare activitate in parte precum si modul de cheltuire a 
fondurilor sunt hotarate de Consiliul Director cu voturile a cel putin 2/3 dintre membrii sai.

CAPITOLUL VIII

MEMBRII ASOCIATIEI

DOBÂNDIREA, SUSPENDAREA, PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL     
ASOCIATIEI

Art.17

(1) Asociatia are următoarele categorii de membri: 
a. membri fondatori: cei care au constituit asociaţia şi au contribuit moral şi material 

la constituirea acesteia şi a patrimoniului său şi au semnat actul de constituire; 
b. membri activi şi membri simpatizanţi: cei care se asociază ulterior fondării şi 

contribuie moral şi material la completarea patrimoniului asociatiei ;
c. membri de onoare: persoanele fizice şi juridice care au adus şi aduc servicii 

deosebite asociatiei ; 
(2) Membri activi ai asociatiei pot fi persoane fizice și juridice care aderă la obiectivele 

asociației și care doresc să se implice activ în activitata curentă a asociației
(3) Membri simpatizanti ai asociatiei pot fi acele organizaţii care aderă la obiectivele   

promovate de asociatie ;
(4) Membri onorifici ai asociaţiei pot fi:

a. persoane fizice cu inalta reputatie stiintifica, intelectuală, culturală sau socială;
b. persoane fizice sau juridice care contribuie material, prin cunoştinţe sau aport în

muncă activitatea asociatiei;
c. alte persoane de mare probitate morala si profesionala.



Art. 18

(1) Aderarea membrilor activi şi simpatizanţi se face prin cerere adresată Consiliului Director al  
asociatiei, însoţită de documentele stabilite în acest scop.

(2) Membrii activi şi simpatizanţi dobândesc această calitate prin decizia Consiliului Director si 
aprobarea Adunării generale.

(3) Membrii onorifici dobândesc această calitate prin decizia Consiliului Director si aprobarea 
Adunării generale.

Art. 19 - Calitatea de membru al asociatiei se pierde în următoarele situaţii: 
a. Prin demisie, la cererea scrisă a membrului în cauză
b. Excludere prin hotărâre motivată a Adunării generale la propunerea Consiliului 

Director decizia adunarii generale cu intrunirea unui cvorum de 2/3 dintre 
membrii prezenti. Motivele excluderii pot fi: lezarea intereselor si prestigiului 
Asociatiei prin actiunile persoanei respective, nerespectarea hotararilor organelor 
de conducere ale Asociatiei.

c. deces

Art. 20 - Până la adoptarea unei hotărâri de către Adunarea generală, pentru faptele arătate la art. 
19 lit. b), calitatea de membru poate fi suspendata prin decizie a Consiliului Director. 

Art. 21 - membrul care demisioneaza sau este exclus nu are nici un drept asupra bunurilor 
Asociatiei, dar are dreptul sa recupereze bunurile pe care le-a adus spre folosinta cu
titlul de imprumut.

CAPITOLUL IX

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR 

Art. 22 - Membrii fondatori şi activi au următoarele drepturi: 

a) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Director şi în comisia de cenzori; 
b) să participe la dezbaterile din Adunarea generală; 
c) să voteze în cadrul Adunării generale a asociatiei;
d) să solicite şi să primească din partea  asociatiei sprijin pentru soluţionarea unor 

probleme care se circumscriu scopului şi obiectivelor asociaţiei; 
e) să solicite şi să primească din partea asociatiei sprijin în recomandarea unor avocaţi 

specializaţi, în vederea acordării de asistenţă juridică, în condiţiile legii şi ale 
statutului profesiei de avocat;

f) să-şi exprime opinia în legătură cu activitatea asociatiei; 
g) să formuleze şi să susţină cereri şi propuneri către organele de conducere ale 

asociatiei; 



h) să solicite, în timp util şi motivat, includerea pe ordinea de zi a Adunării generale şi a 
altor probleme decât cele anunţate; 

i) să acceseze banca de date şi informaţii a asociatiei. 

Art. 23 - Membrii fondatori şi activi au următoarele obligaţii: 

a) să respecte prevederile statutului, hotărârile Adunării generale, deciziile Consiliului 
Director şi ale preşedintelui asociaţiei; 

b) să-şi aducă contribuţia la realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei; 
c) să participe la adunările generale şi, atunci când sunt invitaţi, la şedinţele Consiliului 

Director; 
d) să contribuie la susţinerea materială a asociaţiei în condiţiile stabilite de Adunarea 

generală; 

Art. 24 - Membrii simpatizanţi au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi membrii fondatori şi activi, 
cu excepţia dreptului  de a fi aleşi în Consiliul Director şi în comisia de cenzori.

Art. 25 - Membrii onorifici au urmatoarele drepturi si obligatii corelative:
a) sa fie sprijiniţi şi consiliaţi, la cerere, în activitatea pe care o desfaşoară; 
b) să le fie promovate realizările şi mediatizate calităţile profesionale; 
c) să promoveze imaginea asociaţiei în activităţile desfăsurate; 
d) să reprezinte asociaţia în raporturile cu terţii, în temeiul şi limitele mandatului special 

adoptat de Consiliul Director.

CAPITOLUL X
ORGANELE ASOCIAŢIEI

Art. 26 - Organele asociaţiei sunt:
a. adunarea generală;
b. consiliul director;
c. secretar
d. cenzorul/comisia de cenzori.

Art. 27 - Adunarea generală este organul de conducere al asociaţiei, alcătuit din toţi membrii
acesteia.

Art. 28 - Adunarea generală are următoarele atribuţii:
a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei;
b) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli precum şi bilanţul contabil;
c) alege şi revocă membrii consiliului director şi preşedintele de onoare;
d) alege şi revocă membrii comisiei de cenzorii;
e) modifică actul constitutiv şi statutul;
f) dispune cu privire la înfiinţarea unor filiale;



g) hotărăşte asupra colaborării, cooperării, înfrăţirii, asocierii sau aderării la organizaţii
internaţionale;

h) aprobă organigrama asociaţiei, la propunerea consiliului director;
i) aprobă regulamentul intern al asociaţiei;
j) hotărăşte dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor

rămase după lichidare;
k) hotărăşte asupra cuantumului şi a datei achitării cotizaţiei anuale;
l) hotărăşte asupra încetării calităţii de membru al asociaţiei, în cazurile prevăzute de

prezentul statut;
m) hotărăşte cu privire la orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de prezentul statut.

Art. 29
(1) Adunarea generală se întruneşte anual în şedinţă ordinară, la convocarea consiliului

director.
(2) Adunarea generală se întruneşte în şedinţă extraordinară ori de câte ori este nevoie, la

convocarea consiliului director sau a cel puţin jumătate din numărul total al membrilor
asociaţiei.

(3) În acest sens, toţi membrii asociaţiei vor fi notificaţi de către consiliul director cu cel
puţin 15 zile înainte de data adunării generale cu privire la: data, ora şi locul desfăşurării,
precum şi ordinea de zi a adunării generale.

(4) În cazul adunărilor generale extraordinare, termenul prevăzut la alineatul precedent poate
fi redus la 5 zile.

(5) Adunarea generală poate adopta hotărâri în mod valabil dacă participă cel puţin jumătate
din numărul total de membri cu drept de vot.

(6) Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul prevăzut la alineatul precedent, atunci
va avea loc o a doua convocare la care cvorumul obligatoriu este de minimum o treime
din numărul total al membrilor cu drept de vot. Dacă nici la a treia convocare nu se
întruneşte cvorumul minim, atunci adunarea generală poate hotări in mod valabil,
indiferent de numărul membrilor prezenţi.

(7) Hotărârile adunării generale se adoptă cu majoritate simplă, adică jumătate plus unu din
numărul membrilor prezenţi.

Art. 30 - Hotărârile privind dizolvarea sau lichidarea asociaţiei, modificarea sau completarea
unor prevederi ale statutului se adoptă cu majoritate calificată de două treimi din
numărul membrilor prezenţi.

Art. 31 - Hotărârile adoptate de adunarea generală sunt obligatorii şi pentru membrii care nu au
luat parte la adunare sau au votat împotrivă.

Art. 32 - Hotărârile adunării generale se redactează de către secretariatul asociaţiei şi sunt
semnate de către preşedinte sau vicepreşedinte, după caz.

Art. 33 - Prin grija secretariatului, hotărârile adunării generale sunt aduse la cunoştinţa
membrilor asociaţiei.

Art. 34 - Lucrările adunării generale sunt conduse de preşedintele de onoare sau preşedintele



consiliului director, iar în absenţa acestora de către vicepreşedinte.

Art. 35 - Prima adunare generală care va alege noul consiliul director şi comisia de cenzori se va
convoca în termen de cel mult 1 an de la data rămânerii irevocabile a încheierii de
admitere a cererii de înscriere a asociaţiei în Registrul asociaţilor şi fundaţiilor.

Art. 36
(1) (1)Adunarea generală poate alege un preşedinte de onoare al asociaţiei
(2) Preşedintele de onoare trebuie să se bucure de o inalta reputatie stiintifica, intelectuală,

culturală sau socială sau/şi să-şi fi adus o bogată contribuţie la activitatea asociatiei
(3) Preşedintele de onoare îndeplineşte doar atribuţii de reprezentare a asociaţiei. Adunarea

generală îi poate conferi acestuia şi alte atribuţii.

Art. 37
(1) Consiliul director este organul executiv al asociaţiei.
(2) Consiliul director este ales de adunarea generală pentru o perioadă de 4 ani şi este

compus din 3 membri: președinte, vicepreședinte și secretar.
(3) Consiliul director asigură desfăşurarea activităţii executive în conformitate cu prevederile

legale şi ale prezentului statut.
(4) Secretarul exercită şi funcţia de purtător de cuvânt.
(5) Preşedintele reprezintă asociaţia în relatia cu tertele persoane fizice si juridice.

Art. 38
(1) Consiliul director se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este necesar, la

convocarea preşedintelui sau a vicepreşedintelui desemnat de acesta, adoptând decizii şi
alte documente cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

(2) Convocarea consiliului director se face cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor, iar în
situaţii care reclamă urgenţă cu cel puţin o zi înainte.

(3) Convocarea se face în scris, prin mijloace electronice de transmitere a informatiilor sau
telefonic, de către preşedintele consiliului director precizându-se ordinea de zi, data, ora,
locul desfăşurării şedinţei.

(4) Şedinţele consiliului director sunt legal constituite in prezenta a jumatate plus unu din
numarul acestuia.

(5) Prezenţa membrilor consiliului director la şedinţă este obligatorie.
(6) Şedinţele sunt conduse de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte.
(7) Deciziile luate de consiliul director în limitele legii, ale prezentului statut şi ale hotărârilor

adunării generale sunt obligatorii pentru toţi membrii asociaţiei.

Art. 39
(1) Deciziile consiliului director se semnează de către preşedinte, iar în lipsa acestuia, de

către cel care a condus şedinţa.
(2) Lucrările consiliului director se consemnează în procesele verbale întocmite de secretarul

de şedinţă şi se semnează de către preşedinte şi de secretar.

Art. 40
(1) Consiliul director asigură punerea în executare hotărârile adunării generale.



(2) Consiliul director exercită următoarele atribuţiuni:
a) convoacă adunarea generală, propune ordinea de zi şi asigură buna desfăşurare a

lucrărilor;
b) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea

bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi
cheltuieli, proiectul programelor asociaţiei;

c) încheie acte juridice în numele asociaţiei;
d) propune spre aprobare organigrama asociaţiei;
e) asigură secretariatul lucrărilor adunării generale;
f) colaborează şi cooperează cu celelalte structuri asociative ale colectivităţilor locale,

constituite pe plan naţional;
g) colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale, cu serviciile publice, cu

prefecţii, preşedinţii consiliilor judeţene în probleme ce privesc administraţia publică
locală;

h) elaborează informări şi propuneri către autorităţile susmenţionate cu privire la
problemele care sunt sesizate asociaţiei;

i) informează adunarea generală asupra problemelor ce apar în activitatea asociaţilor;
j) asigură realizarea drepturilor şi obligaţiilor asociaţiei în cadrul organismelor la care

este asociată sau afiliată;
k) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în prezentul statut sau de către adunarea

generală.

Art. 41 - Preşedintele consiliului director îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) conduce lucrările adunărilor generale;
b) convoacă şedinţele consiliului director şi conduce lucrările acestuia;
c) reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii;
d) semnează actele şi documentele adoptate de organele asociaţiei;
e) stabileşte sarcinile pentru vicepreşedinte și secretar;
f) urmăreşte şi asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor, deciziilor, altor documente şi

măsuri, stabilite de adunarea generală şi consiliul director;
g) exercită controlul şi îndrumarea activităţii membrilor consiliului director;

administrează şi gestionează patrimoniul asociaţiei;
h) exercită orice alte atribuţii prevăzute de statut sau prin hotărâri ale adunării generale.

Art. 42 - În subordinea consiliului director funcţionează un aparat administrativ. Organigrama,
atribuţiile şi competenţele acestuia sunt prevăzute într-un regulament intern elaborat de
consiliul director şi aprobat de adunarea generală.

Art. 43
(1) Controlul modului de administrare şi gestionare a patrimoniului asociaţiei va fi efectuat,

în condițiiile legii, de un cenzor ori o comisie de cenzori aleasă de adunarea generală
dintre membrii săi, pe o durată de 4 ani.

(2) Comisia de cenzori este alcătuită din 3 membri din care unul este preşedintele comisiei;
membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cenzorul sau Comisia de cenzori se vor
constitui atunci când numărul de membri înscriși în asociație va fi mai mare de 100, în
condițiile art. 27/1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2000.



(3) Cenzorul/membrii comisiei de cenzori pot participa la şedinţele consiliului director, fără a
avea drept de vot.

(4) Cenzorul/Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:
a) verifică modul de administrare, gestionare a patrimoniului
b) întocmeşte rapoartele pe care le prezintă în adunarea generală;
c) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, statut sau stabilite de adunarea

generală.

Art. 44 � Asociaţia poate angaja personal, în condiţiile Codului muncii.

Art. 45 - Asociatia poate infinita filiale si sucursale in baza imputernicirii acordate de Consiliul
Director numai membrilor asociatiei. Structura de conducere a filialei este formata
dintr-un presedinte de filiala si un secretar si are numai atributii executive, ducand la
indeplinire hotararile Consiliului Director.

CAPITOLUL XI
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI

Art. 46 - Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei se vor face potrivit legii.

Art. 47 - Bunurile rămase în urma încheierii lichidării vor reveni persoanei juridice arătate prin
hotărârea de lichidare adoptată de adunarea generală.

CAPITOLUL XII
DISPOZIŢII FINALE

Art. 48 - Prevederile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile actelor normative          
aplicabile în materie. 


