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ACTUL CONSTITUTIV AL  

“ASOCIAŢIEI INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE ” 

IASI 

 

Capitolul I. Denumirea, forma juridică şi durata Asociaţiei 

 

Subsemnaţii :  

1. GROSU MIRELA, cetăţean român, cu domiciliul în Municipiul Iaşi, str.Ion Chelcea, 

nr. 11, jud. Iaşi, CNP 2630506227788, identificat cu C.I. seria MX. nr. 962512, eliberat de 

SPCLEP Iaşi la data de 11.03.2011; 

 

2. DIMOFTE MIHAIL GABRIEL, cetatean roman, cu domiciliul in Iasi, str. Ioan Ianov 

nr. 36, jud. Iasi, CNP 1651207335021, identificat cu C.I. seria MZ. nr. 049745, eliberat de 

SPCLEP Iaşi  la data de 21.02.2012; 

 

3.SCRIPCARIU VIOREL, cetatean roman, cu domiciliul in Iasi, str. Cozma Toma nr. 

16B,  jud. Iasi, CNP 1571104227804, identificat cu C.I. seria MX. nr. 754582, eliberat de 

SPCLEP Iaşi  la data de 07.07.2008; 

 

4. PIEPTU DRAGOS, cetatean roman, cu domiciliul in Iasi, str. Aurora nr. 3, bl.B5, 

sc.B, et.2, ap.5 jud. Iasi, CNP 1620713221175, identificat cu C.I. seria MX. nr. 463056, eliberat 

de SPCLEP Iaşi  la data de 21.05.2004; 

 

5.. LUNCA SORINEL, cetatean roman, cu domiciliul in Iasi, Bdul Dacia nr. 18, bl.SB1, 

et.6, ap.21, jud. Iasi, CNP 1650514370027, identificat cu C.I. seria MX. nr. 812116, eliberat de 

SPCLEP Iaşi  la data de 08.05. 2009; 

 

6. SPINU-COHAL DANIELA, cetatean roman, cu domiciliul in Iasi, str. Ciurchi nr. 109, 

bl.B2, sc.A, et.3, ap.3, jud. Iasi, CNP 2690222073524, identificat cu C.I. seria MX. nr. 922060, 

eliberat de SPCLEP Iaşi  la data de 06.09.2010; 

 

7. GRIGORAS IOANA, cetatean roman, cu domiciliul in Iasi, str. Sf. Sava  nr.3, jud. 

Iasi, CNP 2561221221151, identificat cu C.I. seria MX nr. 312475 eliberat de SPCLEP Iaşi  la 

data de 17.09.2002; 

 

am hotărît, în baza voinţei noastre liber exprimate, să constituim o asociaţie în conformitate 

cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările 

şi completările ulterioare, ca persoană juridică, care îşi desfăşoară activitatea conform prezentului 

act constitutiv, statutului şi regulamentelor sale şi legislaţiei române.  

 

Art. 1: Denumirea asociaţiei este “ASOCIATIA INSTITUTULUI REGIONAL DE 

ONCOLOGIE”. Dovada disponibilităţii de denumire se face cu adeverinţa de disponibilitate a 

denumirii nr. 112867. eliberată de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. 

Art. 2: Sediul asociaţiei este în Municipiul Iaşi, str. G-Henri Mathias Berthelot nr. 2 judeţul 

Iaşi,. 

Art. 3: Durata de funcţionare este nelimitată. 

      

Capitolul II. Scopul şi obiectivul 

Art. 4: ASOCIATIA INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE” este o asociaţie 

neguvernamentală, neafiliată politic, non-profit, fără scop patrimonial şi are ca scop cresterea calitatii 

actului medical, promovarea cercetarii clinice, fundamentale, translaţionale, experimentală şi 
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aplicativă în domeniul oncologiei, constituirea unui cadru de acţiuni pentru asigurarea calităţii 

serviciilor medicale prin: 

a) adoptarea unor referenţiale cuprinzând cerinţele minimale de calitate a serviciilor 

medicale; 

b) pregătirea experţilor în evaluarea calităţii serviciilor medicale; 

c) organizarea de acţiuni pentru pregătirea personalului din unităţile medicale publice şi 

private privind asigurarea calităţii serviciilor medicale; 

  

Art. 5: In  vederea realizării scopului “ASOCIATIA INSTITUTULUI REGIONAL DE 

ONCOLOGIE”  Iasi isi propune urmatoarele obiective ( activitati) : 

- realizarea de proiecte ce vizeaza dezvoltarea infrastructurii şi dotarea Institutului Regional 

Oncologic Iasi; 

- organizarea de conferinţe, simpozioane, seminarii, mese rotunde; 

- stimularea cercetarii oncologice si in domeniile biomedicale interdisciplinare;  

- sprijinirea noilor descoperiri ale cercetatorilor si medicilor implicati in cunoasterea etiologiei 

cancerului, a mecanismelor moleculare si a cailor de semnalizare cu rol in evolutia bolii, 

precum si identificarea de noi tinte terapeutice;  

- promovarea colaborarilor cat mai largi la nivelul institutiei, national si international pentru 

alinierea directiilor de cercetare in terapia cancerului la cele mai inalte standarde; 

- promovarea excelentei in cercetarea terapiei oncologice;    

- realizarea unei infrastructuri care poate asigura atat studii de cercetare cat si facilitati pentru 

parteneri, colaboratori, si alti utilizatori interesati din tara sau strainatate in terapia oncologica; 

- descoperirea de noi domenii de cercetare in lupta impotriva cancerului, de la intelegerea 

genomului uman si a geneticii celulelor maligne pana la identificarea unor noi metode sau 

markeri de diagnostic; 

- utilizarea tehnologiilor de inalta performanta in vederea atingerii unei calitati stiintifice 

validabile prin publicatii cu valoare internationala a studiilor initiate si promovate in Institutul 

Regional de Oncologie Iasi; 

- evaluarea periodica a rezultatelor cercetarii stiintifice existente in Institutut; sunt promovate 

studiile, proiectele, educatia si formarea continua, comunicarea si colaborarea in domeniul 

biologiei si terapiei cancerului; 

- atragerea de fonduri de la organizatiile guvernamentale si/sau nonguvernamentale, precum si 

de la alte persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate pentru finantarea de programe 

sau proiecte care sa sustina cercetarea in terapia oncologica; 

- organizarea de activitati , programe sau emisiuni precum si editarea de publicatii care sa 

serveasca scopului Asociatiei Institutului Regional de Oncologie; 

- infiintarea, in cadrul sau cu sprijinul Asociatiei, a unor centre de resurse care sa serveasca 

scopului propus; 

- afilierea la organizatii internationale de profil si  dezvoltarea relatiilor cu organizatii similare 

din tara si strainatate; 

- formarea personalului de specialitate in terapia oncologica; 

- acordarea de premii şi burse în domeniul oncologiei clinice, al cercetării fundamentale şi 

translaţionale, a oncologiei psiho-sociale;     

- promovarea studiilor, proiectelor, educatiei si formarii continue, comunicarea si colaborarea in 

domeniul biologiei si terapiei cancerului precum si trainingurile in diferite domenii si 

specialitati; 
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- infiintarea, in cadrul sau cu sprijinul Asociatiei, a unor cabinete medicale, ambulatorii de 

specialitate precum si unitati sanitare spitalicesti in vederea realizarii scopului propus; 

- formarea personalului de specialitate : registratori medicali, statisticieni, infirmieri, ; 

- cultivarea si favorizarea cooperarii intre grupurile implicate in diferite domenii de cercetare 

ale cancerului ; 

- promovarea si sustinerea unei publicatii de inalta calitate si deschidere pentru comunitatea 

stiintifica nationala si internationala; 

- crearea de fonduri pentru dezvoltarea Institutului Regional de Oncologie Iasi cu aparatura 

pentru diagnostic  si tratament la un nivel tehnic corespunzator tarilor europene; 

- crearea de fonduri si subventionarea perfectionarii profesionale a medicilor, asistentelor 

medicale, infirmiere, etc. la nivelul Institutului Regional de Oncologie Iasi; 

- -sustinerea unor actiuni de educatie sanitara privind cresterea nivelului educational al 

populatiei in depistarea , prevenirea si tratarea afectiunilor oncologice; 

- realizarea unor ajutoare umanitare pentru pacientii oncologici care nu pot sa-si plateasca 

asistenta medicala, nebeneficiind de gratuitate; 

- ajutoare cu medicamente, haine, alimente orfelinatelor, caselor de batrani, asociatiilor de 

pensionari, oamenilor foarte saraci din Iasi ; 

- colaborarea cu organe ale administratiei locale, agenti economici,  sindicate, reprezentantii 

cultelor, asociatii cu scop umanitar din tara si strainatate, organizatii nonguvernamentale,  in 

vederea organizarii de campanii de promovare  a depistarii precoce a afectiunilor oncologice ;  

- promovarea cercetarii stiintifice medicale de specialitate ;  

- sustinerea activitatii medicale a Institutului Regional de Oncologie Iasi prin punerea la 

dispozitia acestuia de personal calificat medico- sanitar si auxiliar sanitar (medici, asistenti 

medicali, infirmiere, ingrijitoare, brancardieri) si personal TESA in scopul acordarii de 

asistenta medicala pacientilor internati in Institutul Regional de Oncologie Iasi.  

- promovarea şi întretinerea colaborării în plan ştiintific şi practic cu alte fundatii şi asociatii cu 

obiect de activitate asemănător, din tară si din stăinătate; 

- colaborarea ştiintificã cu toate tipurile de forme asociative, în vederea eficientizării activitătii 

acestora; 

- acordarea de burse pentru studii membrilor asociati, în vederea creşterii pregătirii profesionale 

a acestora. 

       -    să elaboreze şi să deruleze programe şi acţiuni specifice; 

       -   să strângă fonduri din contribuţii în sprijinul activităţii asociaţiei, donaţii, subvenţii, cotizaţii, 

etc., pentru realizarea scopurilor propuse; 

       -  să acţioneze direct sau indirect, pe contul său propriu sau al unui terţ, fie singuri sau în 

participaţiune pentru a realiza servicii de evaluare a calităţii serviciilor medicale şi alte activităţi în 

vederea realizării scopului propus; 

       -   să facă acele acte juridice ce intră în sfera scopurilor sale de activitate şi care sunt în legătură 

cu scopul declarat al asociaţiei; 

       -   să organizeze, să administreze şi să desfăşoare activităţi specifice domeniului medical; 

       -   să întreţină legături şi să colaboreze cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate pentru 

realizarea scopurilor propuse; 

       -  să creeze fonduri sociale în vederea atribuirii de burse destinte pregătirii profesioniştilor din 

sănătate în domeniul asigurării calităţii serviciilor medicale şi a educaţiei medicale continue; 

       -  sa organizeze cursuri de pregătire a profesioniştilor în sănătate pentru atingerea scopului 

propus;    

       -   orice altă activitate menită să sprijine obiectivul propus, în raport de legislaţia în vigoare. 
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Capitolul III. Patrimoniul 

Art. 6: Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 700,00 (şaptesute)lei, în numerar, constituit 

din contribuţia membrilor fondatori.  

Art. 7: Ulterior, patrimoniul se va completa cu taxele de înscriere în asociaţie, cotizaţiile                  

membrilor, subvenţii, sponsorizări în condiţiile legii, precum şi daruri manuale şi orice alte                   

tipuri de donaţii, dobândite în condiţiile legii. 

       

Capitolul IV. Organizarea Asociaţiei    

Art. 8. Forul suprem al asociaţiei este Adunarea Generală. La înfiinţare, Adunarea Generală 

este formată din membrii fondatori enumeraţi în preambulul acestui act. 

Art. 9. Asociaţia îşi desfăşoară activitatea prin organismele sale de lucru: Adunarea 

Generală, Consiliul Director şi Cenzor.  

Art. 10. (1) Consiliul Director este organul de administrare şi de execuţie al  Asociaţiei şi este 

format din 3 membri, după cum urmează: 

- domnul LUNCĂ SORINEL – Preşedinte; 

- doamna GRIGORAŞ IOANA – Vicepreşedinte; 

- domnul DRAGOŞ PIEPTU  – Secretar General.  

(2) Durata mandatului membrilor Consiliului Director al Asociaţiei este de 4(patru)ani. 

 

Art. 11. Atribuţiile Adunării Generale şi ale Consiliului Director sunt cele prevăzute în Statut. 

Art. 12. Asociaţia îşi va organiza un aparat administrativ propriu, a cărui structură se 

stabileşte de către Consiliul Director, în funcţie de activitatea asociaţiei şi de mijloacele financiare ale 

acesteia. 

Art. 13. Gestiunea mijloacelor fixe şi financiare se face de către Consiliul Director, sub 

supravegherea unui Cenzor. Calitatea de cenzor o are doamna ec. Cucu Mihaela. Pentru întocmirea 

bilanţului şi a bugetului Asociaţiei se vor avea în vedere dispoziţiile legale în vigoare. 

 

Capitolul V.  Dispoziţii  finale 

Art. 14. Dispoziţiile prezentului Act Constitutiv pentru constituirea, organizarea şi 

funcţionarea Asociaţiei se vor completa cu dispoziţiile statutului Asociaţiei şi cu prevederile legale 

viitoare. 

Art. 15. Se deleagă doamna Spinu-Cohal Daniela , cetăţean român, cu domiciliul în 

Municipiul Iaşi, str.Ciurchi, nr. 109, bl.B2, sc.A, et.3, ap.3, jud. Iaşi, CNP 2690222073524, identificat 

cu C.I. seria MX, nr.922060, eliberat de SPCLEP Iaşi la data de 06.09.2010, pentru îndeplinirea 

tuturor  formalităţilor cu privire la înregistrarea şi autorizarea funcţionarii Asociaţiei. 

 

 

MEMBRII FONDATORI : 

 

GROSU MIRELA 

 
 

DIMOFTE MIHAIL GABRIEL  
           
 

SCRIPCARIU VIOREL 
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PIEPTU DRAGOS 

 
 

LUNCA SORINEL 

 
 

SPINU-COHAL DANIELA 

 
 

GRIGORAS IOANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


