Societatea Română de Neurooftalmologie
(RONOS)

STATUTUL
SOCIETĂŢII ROMÂNE DE NEUROOFTALMOLOGIE
(RONOS)
CAPITOLUL I
MEMBRII FONDATORI, DENUMIREA, FORMA LEGALĂ, SEDIUL, DURATA DE
FUNCŢIONARE
Articolul 1

MEMBRII FONDATORI

1.1 Asociaţii :
Dr. TATIANA ROŞCA, medic primar neurochirurg si oftalmolog, doctor in stiinte medicale, cetăţean român,
născută la data de 03.11.1950 în Mun. Bucureşti, Sector 4, fiica lui Ion şi Iuliana, domiciliată în Bucureşti, Str. Gala
Galaction nr. 59, sector 1, posesoare a C.I. seria RD nr. 068471 eliberată la data de 23.04.1999 de Secţia 4 Poliţie,
având C.N.P. 2501103400170;
Prof. Dr. BENONE CÂRSTOCEA, cetăţean român, născut la data de 06.09.1948 în Com. Măneciu, jud. Prahova,
fiul lui Dumitru şi Ana, domiciliat în Bucureşti, Str. Băiculeşti nr. 25, bl. E13, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 1, posesor al
C.I. seria EP nr. 001148 eliberată la data de 15.09.2004 de D.G.E.I.P. – D.E.P., având C.N.P. 1480906400086 ;
Dr. Med. PSATTA MIHAIL-DAN, cercetător ştiinţific gr. I (C.S.I.), cetăţean român, născut la data de 28.28.1935
în Mun. Bucureşti, Sector 8, fiul lui Constantin şi Capitolina, domiciliat în Bucureşti, Str. Dimitrie Orbescu nr. 16,
sector 2, posesor al C.I. seria RD nr. 480848 eliberată la data de 30.06.2006 de SPCEP S2 biroul nr. 1, având C.N.P.
1350828400205 ;
ne exprimăm voinţa de a ne asocia şi de a constitui prezenta Societate profesională fară scop patrimonial, în
conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, astfel cum a fost
modificată şi republicată.
Articolul 2

DENUMIREA şi FORMA LEGALĂ A SOCIETĂŢII

2.1 Denumirea Societăţii va fi « SOCIETATEA ROMÂNĂ DE NEUROOFTALMOLOGIE (RONOS) » astfel cum
rezultă din Dovada disponibilităţii denumirii nr. 46469 eliberată de Ministerul Justiţiei la data de 31.10.2006,
denumită în cele ce urmează « Societatea » sau « RONOS ».
2.2 Societatea se constituie ca o persoană juridică profesională, non-guvernamentală, non-profit, apolitică şi
autonomă.
2.3 Societatea este o persoană juridică română de drept privat, supusă legilor din România.
Articolul 3

SEDIUL SOCIETĂŢII

3.1 Societatea va avea sediul în România, Bucureşti, Str. Gala Galaction nr. 59, sector 1.
3.2 Sediul va putea fi schimbat la o altă adresă din Bucureşti sau în orice altă localitate din România, pe baza
Hotărârii Consiliului Director, aceasta prerogativă findu-i atribuită in mod expres prin prezentul Statut.
Articolul 4

DURATA de FUNCTŢIONARE A SOCIETĂŢII

Durata de funcţionare a Societăţii este nelimitată în timp, începând cu data înregistrării în Registrul special
pentru asociaţii şi fundaţii.
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CAPITOLUL II
SCOPURILE, OBIECTIVELE şi VALORILE FUNDAMENTALE ALE SOCIETĂŢII
Articolul 5

SCOPURILE, OBIECTIVELE şi VALORILE FUNDAMENTALE ale SOCIETĂŢII

5.1 Scopurile Societăţii. Societatea Română de Neurooftalmologie (RONOS) este constituită pentru a îndeplini
următoarele scopuri :
a)

contribuţia activă la promovarea principiilor, politicilor şi practicilor medicale pentru cea mai bună
îngrijire neuro-oftalmologică a pacienţilor ;

b)

contribuţia permanentă la creşterea prestigiului ştiinţei neuro-oftalmologice româneşti pe plan local şi
internaţional ;

c)

căutarea excelenţei în educaţia medicală, în special în ceea ce priveste ştiinţa neuro-oftalmologică ;

d)

dezvoltarea neuro-oftalmologiei clinice.

5.2 Obiectivele Societăţii. Societatea Română de Neurooftalmologie (RONOS) are următoarele obiective, menite
să înlesnească atingerea scopurilor sale :
a)

organizarea de manifestări ştiinţifice de orice fel cum ar fi simpozionele, conferinţele, publicaţiile,
expoziţiile etc. menite să asigure comunicarea de informaţii ştiiţifice şi să contribuie la progresul ştiinţei
neuro-oftalmologice româneşti, la informarea unor cercuri cât mai largi ale societăţii medicale româneşti
şi internaţionale;

b)

colaborarea şi/sau asocierea cu alte asociaţii profesionale non-guvernamentale din România şi/sau
străinătate, cu instituţii sau institute ştiinţifice şi/sau cu organizaţii profesionale cu profil înrudit din ţară
şi/sau din străinătate cu păstrarea propriei autonomii ;

c)

RONOS poate să devină membră a unor organizaţii non-guvernamentale sau a altor forme de asociere
din România şi din afara graniţelor ţării, organizate la nivel regional, european sau mondial ;

d)

constituirea de filiale, ca structuri regionale, a căror organizare şi funcţionare vor fi realizate potrivit legii
şi prezentului Statut;

e)

facilitarea contactelor ştiinţifice între membrii Societăţii şi membrii altor organizaţii, grupuri şi/sau
societăţi similare interne şi internaţionale prin schimb de informaţii ce ţin de ştiinţa neuro-oftalmologiei,
şi alte cunoştinţe ştiinţifice şi academice ;

f)

dobândirea de cunoştiinţe ştiinţifice şi clinice în domenii înrudite cu Neuro-oftalmologia ;

g)

acordarea în scop stimulativ cercetătorilor din domeniul medicinei româneşti cu impact semnificativ
asupra Neuro-oftalmologiei a unor premii RONOS, a unor diplome, precum şi facilitarea obţinerii de
burse de studii oferite de diferite instituţii, fundaţii, alte asociaţii interne şi internaţionale etc.

5.3 Valorile Fundamentale ale Societăţii. Societatea adopta ca principii de bază pentru desfăşurarea activităţilor
sale, următoarele valori fundamentale:
a)

aspiratia catre performanţă, cultivarea performanţei şi a unor înalte standarde academice şi profesionale;

b)

încurajarea pioneratului şi a spiritului inovator;

c)

respectul reciproc, spiritul de responsabilitate şi responsabilizare;

d)

respectul faţă de normele de conduită morală şi profesională bazate pe înalte principii etice.
pagina 2 din 13

Societatea Română de Neurooftalmologie
(RONOS)

e)

spiritul civic, toleranţa şi respectul faţă de lege;

f)

motivatia către calitate şi valoare, susţinerea si recunoaşterea lor;

g)

integritatea, corectitudinea şi onestitatea;

CAPITOLUL III
PATRIMONIUL INIŢIAL şi SURSELE FINANCIARE ale SOCIETĂŢII
Articolul 6

PATRIMONIUL INIŢIAL

6.1 Patrimoniul iniţial al Societăţii este de 450 lei, reprezentând contribuţiile în numerar ale membrilor fondatori
după cum urmează :
- Doamna Dr. TATIANA ROŞCA
- Domnul Prof. Dr. BENONE CÂRSTOCEA
- Domnul Dr. Med. PSATTA MIHAIL-DAN
Articolul 7

150 lei
150 lei
150 lei.

SURSELE FINANCIARE ALE SOCIETĂŢII

7.1 Sursele financiare ale Societăţii pot fi constituite din :
a)

cotizaţiile membrilor activi;

b)

dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

c)

dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Societate;

d)

venituri realizate din activităţi economice directe;

e)

donaţii, sponsorizări sau legate;

f)

resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

g)

alte venituri prevăzute de lege.

7.2 Societatea va păstra registre complete conţinând toate contribuţiile, donaţiile şi alte venituri primite, modul de
formare, repartizare şi utilizare a unor asemenea venituri în scopul realizării/îndeplinirii scopului şi obiectivelor
Societăţii.
7.3 Societatea va putea, de asemenea, să desfăşoare activităţi economice directe dacă acestea au caracter accesoriu
şi sunt în strânsă legătură cu scopul său principal. Astfel, se va putea implica în activităţi care generează venituri,
putând încheia contracte cu terţe persoane, fizice sau juridice, fondurile băneşti astfel obţinute fiind folosite
numai în vederea realizării scopului şi obiectivelor Societăţii.
7.4 Societatea poate, de asemenea, să înfiinţeze societăţi comerciale, în conformitate cu prevederile legii.
Dividendele obţinute din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi
societăţi comerciale, se vor folosi în mod obligatoriu pentru realizarea scopului Societăţii.
7.5 Societatea va obţine fonduri pentru desfăşurarea activităţilor propuse din cotizaţii, donaţii, sponsorizări,
desfăşurarea de către membrii a unor activităţi remunerate în baza unor contracte încheiate cu Societatea,
publicitate în broşuri, reviste, ziare sau cărţi de specialitate, etc.
7.6 Cotizaţiile membrilor va fi stabilită de Adunarea Generală a Societăţii, pe baza propunerii Consiliului
Director.
7.7 Finanţarea activităţii Societăţii se va face de către membrii săi prin contribuţia în părţi egale la programele
Societăţii aprobate de Adunarea Generală şi din taxa de înscriere. Noii membrii trebuie să participe la finanţarea
programelor în aceeaşi proporţie cu membrii existenţi ai Societăţii. Taxa de înscriere în Societate va fi stabilită
anual de Adunarea Generală.
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7.8 Venitul Societăţii poate fi utilizat pentru a acoperi propriile cheltuieli legate de funcţionarea Societăţii şi
pentru realizarea scopului acesteia, ca şi pentru orice alte acţiuni legate de îndeplinirea obiectivelor sale, în
concordanţă cu prevederile Statutului şi cu legile din România.
7.9 Primul an fiscal va începe la data la care Societatea este legal constituită şi se va termina la data de 31
decembrie a aceluiaşi an.

CAPITOLUL IV
MEMBRII
DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE MEMBRU, DREPTURI, ÎNDATORIRI,
ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU, RETRAGERE
Articolul 8

CATEGORII DE MEMBRII

8.1 Sunt membrii, persoanele care au contribuit la înfiinţarea Societăţii (asociaţi fondatori) cât şi acelea care au fost
admise ca membri după data înfiinţării Societăţii.
8.2. Calitatea de membru este acordată numai de Adunarea Generală prin vot, la recomandarea Consiliului
Director.
8.3. Categoriile de membrii sunt următoarele :
a) Membri fondatori
8.3.1 Membrii fondatori sunt acele persoane care au constituit Societatea şi au contribuit la patrimoniul iniţial al
acesteia.
b) Membri activi
8.3.2 Membrii activi sunt acele persoane înscrise în Societate după data constituirii acesteia şi sunt aleşi dintre
persoanele nominalizate de către Consiliul Director care :
a)
b)

sunt de profesie medici, certificaţi în Neurologie, Oftalmologie, Neurochirurgie şi/sau în specialităţi
conexe de către unul sau mai multe dintre organismele legal abilitate;
deşi nu sunt de profesie medici, se bucură de o bună reputaţie în domeniul medical şi s-au implicat
activ în susţinerea unor activităţi ce constituie scopurile sau obiectivele Societăţii.
c) Membri onorifici

8.3.3 Membrii onorifici sunt acele personalităţi, membre sau nemembre ale Societăţii care, prin activitatea şi/sau
preocupările lor, au sprijinit şi/sau sprijină realizarea scopurilor şi obiectivelor Societăţii. Pot fi aleşi ca membrii
onorifici persoanele nominalizate de către Consiliul Director, dacă :
a)
b)

sunt medici specializaţi în Neuro-Oftalmologia clinică ori domenii înrudite cu aceasta sau
sunt personalităţi distinse din afara domeniului medical.

8.3.4 Medicii oftalmologi, neurologi sau neurochirurgi care au împlinit vârsta de 65 de ani ori se află în
imposibilitate de a practica ori sunt pensionaţi din practicarea activă a Neuro-Oftalmologiei clinice sau din
cercetarea în acest domeniu, vor fi nominalizati de către Consiliul Director în acestă categorie.
8.3.5 Titlul de membru onorific este acordat de către membrii Societăţii cu votul unanim al celor prezenţi la
Adunarea Generală. Membrii onorifici nu au obligaţii financiare şi nici drept de vot la luarea hotărârilor
Societăţii. Dacă nu sunt şi membrii activi, ei pot fi invitaţi să participe la şedinţele membrilor Societăţii având un
vot consultativ atunci cand le este solicitată opinia.
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8.3.6 Membrii onorifici îşi pot face publică calitatea de membru onorific al Societăţii, astfel cum şi Societatea poate
face public numele membrilor săi onorifici.
8.3.7 Membrii onorifici trebuie să adere la valorile morale, spirituale şi etice ale Societăţii.
d) Membrii internaţionali
8.3.8 Membrii internaţionali sunt acele persoane alese dintre medicii din afara graniţelor României, în urma
nominalizării de către Consiliul Director al căror principal interes este îndreptat către practicarea, predarea şi
cercetarea în domeniul Neuro-Oftalmologiei şi/sau a specialităţilor conexe.
Articolul 9

DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL SOCIETĂŢII

9.1 Cererile de adeziune insoţite de copia actului de identitate al solicitantului vor fi făcute în scris şi se vor
depune la sediul Societăţii.
9.2 Cererile vor fi înaintate spre analiză Consiliului Director care va atribui calitatea de membru după ce în
prealabil a verificat îndeplinirea condiţiilor de conţinut şi forma prevăzute de lege şi de prezentul Statut.
9.3 Solicitanţii vor declara prin cererile de a deveni membri că sunt de acord în totalitate cu prevederile în vigoare
ale Statutului Societăţii, inclusiv cu scopul şi obiectivele Societăţii şi că sunt gata să sprijine şi să contribuie la
îndeplinirea obiectivelor Societăţii.
9.4 Admiterea noilor membri va fi considerată efectivă numai după îndeplinirea cumulativă a următoarelor
condiţii:
a)

există aprobarea Consiliului Director;

b)

a fost achitată taxa de înscriere în cunatumul stabilit potrivit prezentului Statut.

9.5 Prin admiterea în Societate, noii membri aderă în mod liber şi necondiţionat la actele constitutive ale Asociaţei,
ale căror dispoziţii şi le însuşesc.
Articolul 10

DREPTURILE MEMBRILOR ACTIVI ai SOCIETĂŢII

Fiecare membru activ al Societăţii are următoarele drepturi:
a)

Să aibă un vot în Adunarea Generală a Societăţii;

b)

Să participe la Adunarea Generală personal sau prin intermediul unui reprezentant în baza
unui mandat scris care va cuprinde instrucţiuni de vot cu privire la punctele de pe ordinea de zi
în condiţiile perevăzute de art. 14.3 din prezentul Statut;

c)

Să candideze pentru a fi ales în Consiliul Director;

d)

Să aibă acces liber la orice/toate documentele Societăţii legate de obiectul şi scopul Societăţii ;

e)

Să participe la acţiunile şi activităţile organizate de Societate.

Articolul 11

ÎNDATORIRILE MEMBRILOR ACTIVI ai SOCIETĂŢII

Fiecare membru al Societăţii are următoarele obligaţii:
a)

Să respecte prevederile Statutului Societăţii;

b)

Să acţioneze cu buna-credinţă pentru îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor Societăţii;

c)

Să plătească la timp contribuţiile stabilite de Adunarea Generală;
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d)

Să informeze Societatea în legătură cu toate problemele apărute şi/sau măsurile luate în legatură cu
scopurile şi obiectivele Societăţii;

e)

Să adere la valorile morale, spirituale şi etice ale Societăţii;

f)

Să participe cel puţin o dată pe an la activităţile organizate de Societate şi la Adunările Generale;

g)

Să contribuie financiar la funcţionarea şi dezvoltarea Societăţii;

h)

Să renunţe la calitatea de membru sau de membru de onoare a Societăţii dacă a încălcat principiile
morale şi etice ale Societăţii ;

i)

În cazul schimbării datelor de identitate şi de domiciliu, să pună de îndată la dispoziţia Societăţii
noile date reactualizate şi o nouă copie a actului de identitate, dacă este cazul ;

Articolul 12

ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU

12.1 Adunarea Generală, atunci când consideră necesar sau când este sesizată de Consiliul Director, va putea
decide retragerea calităţii de membru a persoanelor şi ştergerea din lista membrilor, în cazul apariţiei uneia din
următoarele situaţii:
a)

dizolvarea – lichidarea entităţii membre;

b)

neachitarea contribuţiei aprobate în conformitate cu programele Societăţii, în cazul depăşirii cu trei
(3) luni a termenului scadent, stabilit conform hotărârii Adunării Generale;

c)

membrul acţionează în mod repetat cu nerespectarea legilor din România şi când o asemenea
nerespectare a legislaţiei, din punctul de vedere al Adunării Generale, dăunează interesului general
sau imaginii Societăţii în ţara şi/sau în străinatate;

d)

membrul nu respectă dispoziţiile actelor constitutive şi Hotărârile Adunării Generale;

e)

membrul face parte, în acelaşi timp, din cadrul altei asociaţii, ale cărei scopuri au fost constatate de
Consiliul Director ca fiind contrare cu cele ale Societăţii ;

f)

medicii care au fost condamnaţi în mod definitiv şi irevocabil pentru o infracţiune ce este
incompatibilă cu profesia de medic, sau au fost sancţionaţi cu ridicarea de către Colegiul Medicilor
din România a dreptului de practică medicală, fapt ce va fi în prealabil verificat corespunzător de
către Consiliul Director.

12.2 Încetarea calităţii de membru, în situaţiile menţionate mai sus, trebuie să fie votată cu o majoritate de 2/3 din
voturile membrilor activi prezenţi în Adunarea Generală.
12.3 Încetarea calităţii de membru intervine şi în :
a)
b)

în cazul decesului persoanei;
prin renunţare la calitatea de membru, potrivit art. 13 al prezentului Statut.

Articolul 13

RENUNŢAREA la CALITATEA de MEMBRU

13.1 O persoană poate renunţa la calitatea de membru şi se poate retrage din Societate, printr-o notificare scrisă
adresată Consiliului Director cu cel puţin o lună înainte de data la care urmează să producă efectele manifestarea
sa de voinţă.
13.2 Drepturile şi îndatoririle persoanei care a renunţat la calitatea de membru încetează de la data la care
manifestarea sa de voinţă produce efecte, potrivit art. 13.1 de mai sus. Notificarea trebuie trimisă prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire pe adresa sediului Societăţii sau depusă la Secretariatul acesteia care
funcţionează la sediu.
13.3 Membrul care a renunţat la calitatea sa, rămâne răspunzător pentru toate obligaţiile sale financiare neachitate
şi scadente datorate Societăţii, până la momentul la care manifestarea sa de voinţă îşi va produce efectele.
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13.4 Dispozitiile art. 13.2 de mai sus se aplică în mod corespunzător şi în cazul încetării calităţii de membru.
13.5 Asociatul care se retrage sau care pierde calitatea de membru al Societăţii nu are dreptul să primească
aportul sau contravaloarea aportului său.

CAPITOLUL V
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢII
ORGANELE SOCIETĂŢII

Adunarea Generală a Membrilor Societăţii, Consiliul Director
şi Cenzorul Asociatiei.
Articolul 14

ADUNAREA GENERALĂ a MEMBRILOR SOCIETĂŢII

14.1 Adunarea Generală este organismul suprem de conducere al Societăţii şi este alcătuită din toţi membrii săi
activi cu excepţia membrilor onorifici şi a membrilor internaţionali, dacă aceştia din urmă nu au devenit membrii
Societăţii.
14.2 La data constituirii Societăţii, Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei se compune din cei trei membrii
fondatori, respectiv Doamna Dr. TATIANA ROŞCA, Domnul Prof. Dr. BENONE CÂRSTOCEA, Domnul Dr.
Med. PSATTA MIHAIL-DAN.
14.3 Asociatul persoana juridică este reprezentat la şedinţele Adunării Generale de reprezentantul său legal sau
de o altă persoană împuternicită de reprezentantul legal al respectivului membru. Asociatul persoană fizică poate
participa personal la şedinţele Adunării Generale sau prin mandatar.
14.4 Exprimarea votului prin intermediul unui reprezentant este posibilă în baza unui mandat care va preciza
numele mandantului şi a mandatarului, limitele şi valabilitatea mandatului, cuprinzând instrucţiuni de vot cu
privire la punctele de pe ordinea de zi, neexistând restricţii cu privire la forma scrisă a acestuia.
14.5 Membrii fondatori ai Societăţii hotărăsc ca Doamna Dr. TATIANA ROŞCA, medic primar neurochirurg si
oftalmolog, doctor in stiinte medicale, să deţină funcţia de PREŞEDINTE al Societăţii pe toată durata vieţii sau
până la data la care aceasta va renunţa în scris, în mod expres, la această funcţie, fiind purtătoarea de cuvânt a
Societăţii în relaţiile cu societatea românească şi internaţională, inclusiv dar nu limitativ : autorităţi, institute
şi/sau instituţii ale Statului, reprezentanţi ai domeniului medical, ai presei, ai altor asociaţii, fundaţii, organe
şi/sau organisme, societăţi, entităţi etc.
14.6 După decesul Preşedintelui Societăţii, respectiv Doamna Dr. TATIANA ROŞCA, ori de la data renunţării
acesteia la funcţie, Adunarea Generală a Societăţii va numi un alt Preşedinte dintre membrii săi, ocazie cu care se
va hotărâ durata şi limitele mandatului acestuia.
14.7 Adunarea Generală se va întruni în sesiune ordinară cel puţin o dată pe an, de regulă în prima decadă a lunii
martie, fiind prezidată de Preşedintele numit în conformitate cu prezentul Statut.
14.8 Adunarea Generală va fi convocată de Consiliul Director, cu cel putin trei saptămâni înaintea sesiunii
Adunării Generale, telefonic, prin fax sau scrisoare recomandată la adresele indicate de membrii săi.
14.9 Adunarea Generală mai poate fi convocată şi de Cenzorul Asociatiei.
14.10 Adunarea Generală se consideră statutar întrunită indiferent de numărul membrilor prezenţi. Adunarea
Generală va lua hotărâri valabile cu votul a jumătate plus unu din membrii prezenţi la Adunare. Dacă nu se
prezintă nici un membru sau nu se poate împlini cvorumul, Preşedintele Consiliului Director, care este şi
Preşedintele Adunării, va convoca o nouă sesiune a Adunării Generale într-o perioadă de 7 (şapte) zile de la
prima sesiune, conform aceleiaşi proceduri prevăzută la pct. 14.6 de mai sus.
14.11 Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat personal sau prin
soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea
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inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot. Asociatul care încalcă dispoziţiile acestui alineat este
răspunzător de daunele cauzate Societăţii dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
14.12 Adunarea Generală a Societăţii este deschisa de Preşedintele acesteia care o prezidează. Acesta anunţă la
începutul şedinţei numărul membrilor prezenţi la Adunare si citeşte ordinea de zi întrebând membrii prezenţi
dacă mai sunt propuneri pentru completarea acesteia. Propunerile care modifică ordinea de zi se pot face oricând
până la sfârşitul dezbaterilor legate de punctul respectiv.
14.13 Hotărârile adoptate de Adunarea Generală, cu limitele impuse de legea română şi de prezentul Statut, sunt
obligatorii pentru toţi membrii activi ai Societăţii, inclusiv pentru cei care nu au participat la şedinţă sau care au
votat împotriva hotărârilor respective.
14.14 Hotărârile adoptate de Adunarea Generală cu încălcarea prevederilor legale, a Actului Constitutiv, sau a
prezentului Statut pot fi contestate de oricare din membrii care nu au fost prezenţi la şedinţa sau care au votat
împotriva hotărârii respective şi au solicitat menţionarea opoziţiei lor în procesul verbal al Adunării respective,
în termen de 15 zile de la data la care au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa,
după caz.
14.15 Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
a)

stabileşte strategia şi a obiectivelor generale ale Societăţii;

b)

aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil prezentate de un membru al Consiliul
Director;

c)

dezbate şi aprobă raportul Cenzorului sau a Comisiei Cenzorilor, după caz;

d)

alege şi revoca membrii Consiliului Director;

e)

alege şi revoca Cenzorul sau, după caz, a membrii Comisiei de cenzori;

f)

hotărăşte înfiinţarea de filiale;

g)

hotărăşte modificarea Actul constitutiv şi Statutul Societăţii;

h)

hotărăşte dizolvarea şi lichidarea Societăţii, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după
lichidare;

i)

numeşte unul sau mai mulţi Vice-Preşedinţi;

j)

orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în Statut.

14.16 Adunarea Generală hotărăşte ca atribuţia de schimbare a sediului Societăţii să cadă în sarcina Consiliul
Director.
14.17 Adunarea Generală are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi Cenzorului sau, după caz,
Comisiei de cenzori.
14.18 Modificarea Actului Constitutiv sau a Statutului Societăţii se face prin înscrierea modificării în Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor în condiţiile legii şi ale prezentului Statut.
14.19 Dezbaterile se consemnează într-un proces-verbal de şedinţă care va fi semnat de Preşedinte.
Articolul 15

CONSILIUL DIRECTOR

15.1 Consiliul Director este organul executiv al Societăţii şi este răspunzator de conducerea şi administrarea
Societăţii.
15.2 Consiliului Director va fi alcătuit dintr-un număr impar de membrii, dar nu mai mult de 11 (unsprezece),
aleşi prin vot de Adunarea Generală. La înfiinţarea Societăţii Consiliul Director este format din 2 (doi) membrii,
nominalizaţi în Actului Constitutiv.
15.3 Membrii Consiliului Director sunt aleşi pentru un mandat de 3 (trei) ani, cu posibilitatea de a fi realeşi. În
cazul unei vacanţe, va fi convocată o Adunare Generală în conformitate cu prevederile statutare pentru alegerea
unui nou membru.
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15.4 Consiliul Director va stabili sarcinile ce îi revin Vice-Preşedintelui care va înlocui Preşedintele în cazuri
speciale şi de forţă majoră. De asemenea, Consiliul va numi un Secretar şi, dacă trebuinţa o va cere, un Director
executiv şi un Trezorier, stabilindu-le totdată durata mandatului şi îndatoririle.
15.5 Consiliul Director se întruneşte ori de câte ori este necesar şi/sau la cererea Preşedintelui acestuia şi/sau la
cererea a cel puţin 4 (patru) membrii ai Consiliului Director adresată Secretarului Societăţii cu cel puţin 20
(douăzeci) zile calendaristice înaintea datei propusă pentru şedinţă. În cazuri urgente, şedinţele vor fi convocate
de Preşedinte sau de către oricare membru al Consiliului Director, telefonic, cu cel puţin 48 de ore înainte de data
la care va avea loc şedinţa.
15.6 Secretarul Societăţii va convoca membrii cu cel puţin 10 (zece) zile calendaristice înainte de data la care este
planificată şedinţa, comunicându-le totodată şi problemele ce urmează a fi dezbătute pe ordinea de zi. Pot fi
propuse, discutate şi aprobate şi alte probleme decât cele de pe ordinea de zi.
15.7 Orice notificare adresată potrivit prezentului Statut este valabil îndeplinită pentru membrii fondatori, dacă
va fi transmisă la domiciliul prevăzut în partea sa, dacă intre timp aceasta nu a fost modificată. Pentru ceilalţi
membrii, notificarea se trimite la adresa comunicată. În cazul în care notificarea sa face pe cale poştală, ea va fi
transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data
menţionată de Oficiul poştal primitor pe această confirmare. Dacă notificarea se transmite prin fax, ea se
consideră primită în prima zi lucrătoare după ziua în care a fost confirmată expedierea.
15.8 La înfiinţarea Societăţii, Consiliul Director va lua hotărâri în unanimitate, fiind prezidat de Preşedintele
numit prin prezentul Statut.
15.9 În cazul în care numărul membrilor va fi mai mare de 3 (trei), Consiliul Director, prezidat de Preşedintele
numit prin prezentul Statut, poate adopta hotărâri valabile prin votul majorităţii simple a celor prezenţi la
şedinţă.
15.10 Preşedintele fiind membru al Consiliului Director are drept de vot.
15.11 Consiliul Director are următoarele atribuţii:
a)

prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de
venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul
programelor Societăţii;

b)

aprobă organigrama şi politica de personal ale Societăţii, dacă prin statut nu se prevede altfel;

c)

avizează acordurile care urmează a fi încheiate între Societate şi terţi, aşa cum au fost
iniţiate/negociate de membrii Consiliului;

d)

adoptă toate măsurile necesare realizării/îndeplinirii obiectivelor/scopurilor Societăţii, cu excepţia
celor care cad în competenţa Adunării Generale;

e)

convoacă Adunarea Generală;

f)

întocmeşte documentele contabile anuale, raportul anual privind activităţile desfăşurate de Societate
şi bugetul anual al Societăţii prezentându-le spre aprobarea Adunării Generale;

g)

întocmeşte planul anual de activitate şi Programele Societăţii;

h)

facilitează/asigură participarea la întâlniri, simpozioane, conferinţe, congrese şi alte evenimente
similare naţionale şi internaţionale;

i)

păstreză Procesele-Verbale ale întâlnirilor şi distribuirea lor către membrii şi Cenzor;

j)

aproba donaţiile acordate Societăţii;

k)

angajează personal cu funcţii executive;

l)

hotărăşte schimbarea sediului Societăţii;

m) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.
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15.12 Consiliul Director o împuterniceşte pe Doamna Dr. TATIANA ROŞCA, medic primar neurochirurg si
oftalmolog, doctor in stiinte medicale, ca pe toată durata vieţii sau până la data la care aceasta va renunţa în scris,
în mod expres la funcţia de PREŞEDINTE al Consiliului Director dacă nu devine membru activ al Societăţii, să
reprezite Societatea în relaţiile cu terţii şi să încheie acte juridice în numele şi pe seama Societăţii. Aceasta poate să
delege în formă scrisă o altă persoană care să indeplinească temporar sau în mod accidental aceste sarcini
precizând limitele şi durata delegării. Nu există restricţii în ceea ce priveşte forma scrisă a mandatului, cu condiţia
ca acesta să fie semnat şi datat de Preşedinte.
15.13 După decesul Preşedintelui Consiliului Director, respectiv Doamna Dr. TATIANA ROŞCA, ori de la data
renunţării acesteia la funcţie, Consiliul Director va numi un alt Preşedinte dintre membrii săi, ocazie cu care se va
hotărâ durata şi limitele mandatului acestuia.
15.14 Consiliul Director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare care va fi supus spre aprobare
membrilor Consiliului Director. Acesta va putea fi aprobat la înfiinţarea Societăţii prin votul unanim al membrilor
Consiliului Director. În cazul în care, pe parcursul existenţei Societăţii, numărul membrilor va fi mai mare de 3
(trei), Consiliul Director va aproba regulamentul prin votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi.
15.15 Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă era, pierde această calitate orice persoană care ocupă o
funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă Societatea respectivă are ca scop sprijinirea activităţii
acelei instituţii publice.
15.16 Membrul Consiliului Director care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Consiliului, este interesat
personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul
al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot. Membrul Consiliului Director care încalcă
aceste dispoziţii este răspunzător de daunele cauzate Societăţii dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine
majoritatea cerută.
15.17 Deciziile Consiliului Director, contrare legii, Actului Constitutiv sau Statutului Societăţii pot fi atacate în
justiţie.
Articolul 16

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR

16.1 Consiliul Director o alege pe Doamna Dr. Tatiana Roşca în funcţia de PREŞEDINTE pe toată durata vieţii
acesteia care va prezida toate şedinţele Consiliului, avînd drept de vot în considerarea calităţii sale de membru al
Consiului Director.
16.2 Adunarea Generală şi Consiliul Director o împuterniceşte pe Doamna Dr. TATIANA ROŞCA, medic primar
neurochirurg si oftalmolog, doctor in stiinte medicale, ca pe toată durata vieţii sau până la data la care aceasta va
renunţa în scris, în mod expres la funcţia de PREŞEDINTE al Consiliului Director dacă nu devine membru activ
al Societăţii, să reprezite Societatea în relaţiile cu terţii şi să încheie acte juridice în numele şi pe seama Societăţii.
Aceasta poate să delege în formă scrisă o altă persoană care să indeplinească temporar sau în mod accidental
aceste sarcini precizând limitele şi durata delegării. Nu există restricţii în ceea ce priveşte forma scrisă a
mandatului, cu condiţia ca acesta să fie semnat şi datat de Preşedinte.
16.3 După decesul Preşedintelui Consiliului Director, respectiv Doamna Dr. TATIANA ROŞCA, ori de la data
renunţării acesteia la funcţie, Consiliul Director va numi un alt Preşedinte dintre membrii săi, ocazie cu care se va
hotărâ durata şi limitele mandatului acestuia.

Articolul 17

CENZORUL

17.1 Adunarea Generală va numi un cenzor, membru sau nemembru al Societăţii care trebuie să fie autorizat, în
conformitate cu legea română.
17.2 Dacă numărul asociaţilor este mai mare de 15 (cincisprezece), numirea unui cenzor este obligatorie.
17.3 Pentru efectuarea controlului financiar intern al Societăţii, având în vedere dispoziţiile art. 27 din Ordonanţa
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, astfel cum a fost modificată şi republicată, membrii
Societăţii vor putea numi, după înfiinţare, una sau mai multe persoane care să îndeplinească funcţia de cenzor, în
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condiţiile legii şi Statutului Societăţii. După data constituirii Societăţii şi până la data numirii cenzorului sau
comisiei de cenzori, după caz, dreptul de control asupra Societăţii poate fi exercitat de asociatul care nu este
membru al Consiliului Director.
17.4 În situaţia în care numărul membrilor Societăţii depăşeşte 100 (unasută) de membri înscrişi până la data
întrunirii ultimei Adunări Generale, controlul financiar intern se exercită de către o Comisie de cenzori.
17.5 Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. Membrii Consiliului Director nu pot fi
cenzori.
17.6 Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.
17.7 Regulile generale de organizare şi funcţionare a Comisiei de cenzori se aprobă de Adunarea Generală.
17.8 Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare care va fi supus spre aprobare
Adunării Generale a Societăţii.
17.9 În realizarea competenţei sale Cenzorul sau, după caz, Comisia de cenzori:
a)

verifică modul în care este administrat patrimoniul Societăţii;

b)

întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;

c)

poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;

d)

îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

17.10 Cenzorul este subordonat Adunării Generale şi are obligaţia de a verifica activitatea economică a Societăţii,
punerea în practică a hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director.
17.11 Cenzorul trebuie să-şi exprime opinia cu privire la corectitudinea întocmirii rapoartelor financiare în
conformitate cu legea română şi prevederile statutare.
17.12 Cenzorul va fi remunerat pentru activitatea de cenzorat. Dacă Cenzorul este şi membru al Societăţii,
remuneraţia acestuia se va face la cerere, fiind supusă aprobării Preşedintelui Consliului Director.
Articolul 18

STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ. FILIALE şi SUCURSALE

18.1 În baza Hotărârii Adunării Generale Societatea îşi poate constitui filiale. Acestea sunt entităţi cu personalitate
juridică, care pot încheia, în nume propriu, acte juridice în condiţiile stabilite de Societate prin actul constitutiv al
filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Societatii, numai pe baza hotărârii
unanime, prealabile, a Consiliului Director al Societăţii.
18.2 Personalitatea juridică a filialei se dobândeşte de la data înscrierii filialei în Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor.
18. 3 În baza Hotărârii Adunării Generale Societatea îşi poate constitui şi sucursale, ca structuri teritoriale fără
personalitate juridică.
18.4 Sucursalele desfăşoară activităţile date în competenţa lor de către Societate.
Articolul 19

ŞTAMPILA şi SIGLA (MARCA) SOCIETĂŢII

Consiliul Director aprobă :
-

procurarea unei ştampile pentru Societate, conţinutul şi forma ştampilei fiind prezentate în anexa 1
a prezentului Statut ;

Articolul 20

sigla (marca) Societăţii va fi cea prezentată în anexa 2 a prezentului Statut ;
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII
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20.1 Societatea se poate dizolva:
a)

de drept;

b)

prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;

c)

prin hotărârea Adunării Generale.

a) Dizolvarea de drept
20.2 Societatea se poate dizolva de drept prin:
a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;
b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen
de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
c) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu Statutul
Societăţii, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului,
Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;
d)

reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

b) Dizolvarea prin hotărâre judecătorească
20.3 Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul
Societăţii, la cererea oricărei persoane interesate.
Societatea se poate dizolva prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:
a) când scopul sau activitatea Societăţii a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) când Societatea urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) când Societatea a devenit insolvabilă.
20.4 Instanţa competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripţia căreia îşi are sediul Societatea.
c) Dizolvarea prin hotărârea Adunării Generale
20.5 În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la judecătoria în
a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
20.6 În cazul dizolvării Societăţii, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.
Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau
asemănător în concordanţă cu hotărârea Adunării Generale a Societăţii.
20.7 În cazul în care Societatea a fost dizolvată pentru primele trei motive prevăzute anterior la pct. 20.3, bunurile
rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor, sau, după caz, de comuna sau
oraşul în a cărui rază teritorială Societatea îşi avea sediul, dacă aceasta din urmă era de interes local.
20.8 Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu sa stabilit o dată ulterioară.
20.9 Dizolvarea şi lichidarea Societăţii se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, astfel cum a fost modificată şi republicată.
Articolul 21

PREVEDERI FINALE

21.1 Orice neîntelegere, litigiu izvorât din/sau în legătură cu oricare şi toate prevederile prezentului Act
Constitutiv sau ale Statutului vor fi soluţionate de instanţa competentă, în concordanţă cu legea română.
21.2 Anexele menţionate în prezentul Statut constituie parte integrantă a acestuia.
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-

Anexa 1 - Conţinutul şi forma ştampilei Societăţii ;
Anexa 2 - Sigla Societăţii.

21.3 Prezentul Statut este supus legii române şi poate fi modificat numai în formă scrisă în condiţiile prevăzute de
acesta şi de lege.

Partile declara ca au citit in intregime prezentul Statut, au inteles continutul acestuia, reprezinta vointa lor,
libera si neconstrânsa, si se declara intrutotul de acord cu acesta, drept pentru care il semneaza.
Tehnoredactat şi procesat de « Cabinet de Avocat Ana-Maria Buscu » şi semnat în faţa avocatului astăzi, data
atestării, în 10 (zece) exemplare, din care 9 (noua) s-au înmânat părţilor semnatare, iar unul a rămas la arhiva
avocatului.
Semnăturile Membrilor Fondatori:

Doamna Dr. TATIANA ROŞCA
Domnul Prof. Dr. BENONE CÂRSTOCEA
Domnul Dr. Med. PSATTA MIHAIL-DAN

* urmeazA atestarea Avocatului *
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