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STATUTUL 

“ASOCIAŢIEI INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE “ 

                                                     IASI 

 

Capitolul I. Denumirea, forma, sediul, durata şi fondatorii 

 
Art.1. Membrii fondatori: 

 

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; 

 
de comun acord au hotărât, potrivit dovezii disponibilităţii denumirii nr.112867, valabilă 

până la data de 31.08.2012, eliberată de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, constituirea 

asociaţiei cu denumirea “ASOCIATIA INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE” IASI. 

         

           Art. 2. Asociaţia denumită în continuare  “ASOCIAŢIA INSTITUTULUI REGIONAL DE 

ONCOLOGIE “Iasi , este o persoană juridică română de drept privat, constituită în vederea cresterii 

calitatii actului medical, promovarea cercetarii clinice, fundamentale, translaţionale, experimentală şi 

aplicativă în domeniul oncologiei, constituirea unui cadru de acţiuni pentru asigurarea calităţii 

serviciilor medicale, conform legislaţiei în vigoare. 
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Art. 3. Sediul asociaţiei este în Municipiul Iaşi, str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2 judeţul 

Iaşi,. Sediul va putea fi schimbat în altă locaţie prin hotărârea Consiliului Director, cu respectarea 

prevederilor legii privind înscrierea modificărilor în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

            Art. 4. Sigla asociaţiei “ASOCIAŢIEI INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE ” 

este formată din iniţialele denumirii asociaţiei şi anume A.I.R.O.. 

            Art. 5. “ASOCIAŢIA INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE “se constituie pe 

durată nelimitată, începând cu data înregistrării ca persoană juridică în Registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor, conform hotărârii judecătoreşti. Modificarea duratei de funcţionare se va face cu 

respectarea prevederilor legii privind înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. 

Art. 6. “ASOCIAŢIA INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE “ va putea înfiinţa 

filiale în România şi străinatate, putând realiza asocieri şi colaborari cu organizaţii similare în 

conformitate cu legile române în vigoare. 

 

CAPITOLUL II. 

 

             Art. 7. Scopul “ASOCIAŢIEI INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE “ consta in  

cresterea calitatii actului medical, promovarea cercetarii clinice, fundamentale, translaţionale, 

experimentală şi 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. 8. Pentru realizarea acestui scop, “ASOCIAŢIA INSTITUTULUI REGIONAL DE 

ONCOLOGIE ” are următoarele obiective: 

- 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;    
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- 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; 

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

propus;    

 -   orice altă activitate menită să sprijine obiectivul propus, în raport de legislaţia in vigoare; 

Art. 9. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 700,00(şaptesute)lei, în numerar, constituit din 

contribuţia membrilor fondatori.  

Veniturile asociaţiei vor putea fi suplimentate prin:  

- Cotizaţiile membrilor; 

- Veniturile realizate din activităţi economice directe (art. 48 din OG 26/2000); 

- Editarea de materiale de specialitate şi manuale informative cu privire la raportul de 

activitate al asociaţiei; 

- Donaţii, sponsorizări, legate; 

- Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, fonduri externe 

derulate prin diverse programe; 

- Alte venituri prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Asociaţia poate deţine în proprietate bunuri mobile şi imobile. 

Fondurile baneşti ale asociaţiei pot fi în lei şi/sau valută şi se vor ţine în conturi bancare 

deschise la bănci cu sediul în România, respectiv în străinătate (pentru reprezentanţele şi birourile 

deschise în diferite ţări) 

 

CAPITOLUL IV. Membrii asociaţiei 

 

Art. 10. Poate deţine calitatea de membru al asociaţiei orice persoană fizică care se implică 

activ în promovarea obiectivelor asociaţiei şi în dezvoltarea ei instituţională, dovedind competenţe 

profesionale şi devotament. Calitatea de membru al asociaţiei se obţine pe baza cererii scrise a 

persoanei interesate, care declară că va respecta statutul şi regulamentul asociaţiei. 

Art. 11. Membrii asociaţiei au aceleaşi drepturi şi obligaţii. 

Pot fi asociaţi şi asociaţiile sau societăţile cu personalitate juridică, urmând ca reprezentarea 

acestora în Adunarea Generală să fie nominală (un vot pentru fiecare persoană juridică). 

Art. 12. Membrii asociaţiei au îndatorirea de a respecta prevederile prezentului statut şi 

hotărârile organelor de conducere, să dea tot concursul pentru îndeplinirea obiectivelor 

“ASOCIAŢIEI INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE “ 

Art. 13. Sunt membri ai asociaţiei: membrii asociaţi, membrii de onoare, membrii fondatori 

(persoanele care au pus baza asociaţiei). 

Art. 14. Membrii asociaţi pot fi persoane care, cunoscând statutul, sunt de acord cu 

prevederile lui şi înţeleg să contribuie la realizarea scopului acesteia. Intrarea în asociaţie se poate 

realiza pe baza unei cereri de aderare, depusă la sediul asociaţiei. Cererea de aderare urmează a fi 
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studiată de către Consiliul Director şi soluţionată prin votul a cel puţin 2/3 din membri consiliului. În 

cazul în care cererea este acceptată, persoana în cauză va deveni membru al asociaţiei, urmând să 

platească taxa de înscriere de 50 lei în contul asociaţiei deschis la bancă.  

Art. 15. Titlul de membru de onoare al asociaţiei, are rol onorific şi se acordă persoanelor care 

prin activitatea lor au adus mari beneficii vieţii medicale, ştiinţifice, sportive sau culturale şi care s-au 

remarcat, cu deosebire, în domeniile de interes ale asociaţiei şi sprijină asociaţia în realizarea 

obiectivelor acesteia. Calitatea de membru de onoare se acordă de către Preşedintele Asociaţiei, la 

propunerea Consiliului Director, susţinută prin votul a cel puţin 2/3 din membrii consiliului. 

Art. 16. Membrii asociaţiei au următoarele drepturi: să participe la acţiunile organizate de 

asociaţie şi să facă propuneri către organele de conducere ale acesteia; să aleagă şi să fie aleşi în 

organele de conducere; să participe la programele derulate de asociaţie, să beneficieze de toate 

facilităţile pe care asociaţia le poate acorda membrilor săi; să le fie recunoscute interesele în toate 

contractele cu oficialităţile române; fiecare membru are dreptul la vot în cadrul Adunării Generale; să 

beneficieze de informări periodice referitoare la activitatea asociaţiei, inclusiv asupra aspectelor 

financiare ale acesteia.  

Art. 17. Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii: să respecte prevederile prezentului 

statut; să sprijine asociaţia în măsura posibilităţilor în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor; să 

respecte hotărârile organelor de conducere ale asociaţiei; să achite taxa de înscriere în asociaţie de 50 

lei; să achite cotizaţia lunară de 100 lei, sumă care se va depune în contul asociaţiei deschis la bancă, 

pentru funcţionarea şi îndeplinirea scopului şi obiectul de activitate. 

Membrii fondatori şi cei de onoare sunt scutiţi de taxe şi cotizaţii. 

Art. 18. (1) Calitatea de membru al asociaţiei se pierde în următoarele situaţii: prin decesul 

persoanei fizice; la cererea expresă şi scrisă; prin excluderea în baza hotărârii Consiliului Director în 

următoarele cazuri: 

- Incălcarea repetată sau gravă a prevederilor statutului 

- Săvârşirea unor fapte care aduc atingere prestigiului asociatiei sau produc prejudicii de 

orice natură asociaţiei; 

- Neachitarea cotizaţiei în termenele stabilite de Consiliul Director; 

- Implicarea asociaţiei în activităţi politice; 

- Comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotărâre 

judecătorească rămasă definitivă; 

- Neparticiparea sistematică la activitatea structurii de conducere în care a fost ales sau 

impiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta să-şi desfaşoare în mod eficient activitatea (în cazul 

persoanelor care fac parte din conducerea asociaţiei). 

(2) Împotriva hotărârii de excludere a Consiliului Director se poate depune contestaţie în 

termen de 15 zile de la comunicare. Contestaţia se soluţionează de Adunarea Generală. 
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(3) De la data înregistrării deciziei şi până la soluţionarea acesteia în Adunarea Generală, 

calitatea de membru al asociaţiei este suspendată. 

 

CAPITOLUL V 

 

Art. 19. Organele de conducere, administrare şi control ale asociaţiei sunt : 

• Adunarea Generală 

• Consiliul Director 

• Cenzor 

 

            Art. 20. Adunarea Generală este organul de conducere al asociaţiei şi este alcătuit din 

totalitatea membrilor. 

Adunarea Generală are următoarele atribuţii: 

• Stabileşte stategia şi obiectivele generale ale asociaţiei; 

• Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil; 

• Alege şi revocă membrii Consiliului Director; 

• Alege şi revocă Cenzorul; 

• Înfiinţează filiale şi sucursale; 

• Modifică  actul constitutiv şi statutul; 

• Dizolvă şi lichidează asociaţia şi stabileşte destinaţia bunurilor rămase după lichidare. 

Art. 21. Adunarea Generală se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe an, de regulă în 

primul trimestru al anului, la această şedinţă Consiliul Director urmând a prezenta raportul de 

activitate, bilanţul contabil, proiectele propuse pentru perioada următoare. 

Art. 22. Adunarea Generală se întruneşte în şedinţe extraordinare ori de câte ori trebuie 

rezolvate chestiuni importante ce intră în competenţa sa exclusivă şi nu suferă amânare. 

Art. 23. Adunarea Generală se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru 

desfăşurarea ei, prin anunţarea în scris a membrilor fundaţiei prin orice mijloc de comunicare (poştă, 

fax, e-mail). Convocarea va cuprinde ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării Adunării Generale 

precum şi, acolo unde este cazul, materialele supuse discuţiei. 

Art. 24. Adunarea Generală este statutar constituită dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate 

plus unu din numărul membrilor. Mandatul de reprezentare este admis.  

Art. 25. În cazul în care numărul membrilor prezenţi nu depaşeşte sau este cel puţin egal cu 

jumătate plus unu din numărul total al membrilor, se va organiza o nouă Adunare Generală în termen 

de 10 zile, deciziile fiind luate indiferent de numărul membrilor prezenţi, cu votul a jumătate plus unu 

din numărul membrilor prezenţi. 
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Art. 26. Deliberările şi Hotărârile Adunării Generale se consemnează în procese verbale 

încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe. 

Art. 27. Consiliul Director asigură conducerea operativă a activităţii asociaţiei. Consiliul 

Director este ales de către Adunarea Generală şi este compus din trei membri din care: 1 Preşedinte, 

1 Vicepreşedinte şi un Secretar General. 

Preşedintele Consiliului Director este şi preşedintele asociaţiei.  

Preşedintele reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii. El poate fi înlocuit temporar în această 

activitate de către vicepreşedinte; de asemenea, vicepreşedintelui i se pot delega parţial, pe perioade 

determinate, atribuţiile preşedintelui. Secretarul general răspunde de întocmirea diferitelor documente 

necesare bunului mers al activităţii asociaţiei, precum şi de convocarea statutară a Adunărilor 

Generale ordinare şi extraordinare. 

Art. 28. La expirarea mandatului Consiliului Director, Adunarea Generală a membrilor va 

numi alt consiliu. Membrii Consiliului Director sunt aleşi pentru o perioadă de 4(patru)ani, neexistand 

limite în ceea ce priveşte numărul de mandate.  

Art. 29. Consiliul Director are în principal următoarele atribuţii: 

(1) Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, excutarea 

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

proiectul programelor asociaţiei; 

(2) Aprobă încheierea de acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei; 

(3) Aprobă încadrarea personalului asociaţiei; 

(4) Analizează şi aprobă solicitările de primire în asociaţie, hotărăşte excluderea unor 

membri; 

(5) Hotărăşte cu privire la administrarea şi folosirea patrimoniului asociaţiei; 

(6) Defineşte elementele de strategie şi dezvoltare organizaţională; 

(7) Hotărăşte înfiinţarea filialelor, pe baza cererilor înaintate de către membrii acestora şi a 

proceselor verbale de constituire; 

(8) Stabileşte limitele prin care pot fi acceptate donaţiile; 

Art. 30. Deciziile contrare legii, Actului Constitutiv şi Statutul asociaţiei pot fi atacate de 

oricare dintre membrii asociaţiei de către orice membru al Consiliului Director care au lipsit sau care 

au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de şedinţă. 

Art. 31. Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, 

inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie pentru a încheia acte 

juridice în numele şi pe seama asociaţiei sau orice alte atribuţii prevăzute de lege sau în statut. 

Art. 32. Preşedintele asociaţiei are următoarele atribuţii: 

• Asigură conducerea operativă a asociaţiei între şedinţele Consiliului Director; 
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• Urmareşte şi sprijină realizarea programului anual al asociaţiei şi a bugetului de 

venituri şi cheltuieli; 

• Are votul decisiv în cazul în care voturile pro şi contra ale membrilor Consiliului 

Director sunt egale; 

• Intocmeşte organigrama, pe care o supune aprobării Consiliului Director; 

• Angajează şi concediază personalul asociaţiei; 

• Facilitează participarea la reuniuni simpozioane, sesiuni de referate şi comunicări; 

• Autorizează plăţi pentru asociaţie în limitele stabilite de Consiliul Director; 

• Semnează în numele asociaţiei în limitele stabilite de Consiliul Director orice contract 

şi va urmări ca asociaţia să îndeplinească obligaţiile asumate; 

• Atribuie competenţe Vicepreşedintelui şi Secretarului asociaţiei; 

• Poate delega temporar atribuţiile unei alte persoane. 

Art. 33. Preşedintele sau, după caz, vicepreşedintele angajează asociaţia în raporturile cu 

persoanele fizice şi juridice române sau străine şi are competenţă să aprobe, cu respectarea ordinii de 

drept şi a prevederilor prezentului statut, măsurile necesare pentru conducerea operativă a activităţii 

asociaţiei. 

Art. 34. Controlul financiar intern al asociaţiei este realizat de către cenzorul asociaţiei. 

Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. 

Art. 35. Cenzorul nu poate avea nicio funcţie în asociaţie, nu poate lua decizii cu caracter 

executiv şi nu poate încheia acte de gestiune. În realizarea atribuţiilor sale, cenzorul: 

- Verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; 

- Întocmeşte rapoarte şi le prezintă Consiliului Director şi Adunării Generale; 

- Poate participa la şedinţele Consiliului Director; 

- Îndeplineşte orice atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul Director; 

 Art. 36. Dizolvarea şi lichidarea. Asociaţia se dizolvă: 

- De drept; 

- Prin hotărârea Judecătoriei sau a Tribunalului, după caz; 

- Prin hotărârea Adunării Generale. 

Art. 37. Asociaţia se dizolvă de drept prin : 

- Imposibilitatea constituiri Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în 

conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, 

potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia constituit. 

- Reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost 

complinit timp de 3 luni; 

- Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea Judecătoriei în a cărei circumscripţie 

se află asociaţia. 
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Art. 38. Instanţa competentă este Judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul. 

Art. 39. Lichidarea. În cazurile de dizolvare, lichidarea patrimoniului asociaţiei se va face de 

către persoanele numite de către Adunarea Generală a asociaţiei. În situaţia dizolvării, bunurile 

asociaţiei vor fi transmise în baza OG 26/2000, cu completările şi modificările ulterioare. 

 

CAPITOLUL VI 

 

Art. 40. Prevederile prezentului statut intră în vigoare în momentul înscrierii în Registrul 

Asociaţiilor şi Fundaţiilor. 

Art. 41. Cheltuielile de constituire a asociaţiei vor fi preluate de către asociaţie în contul său. 

Art. 42. Statutul poate fi completat sau modificat în funcţie de necesităţi. 

Art. 43. Persoana împuternicită să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice 

este 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. 

 

 
MEMBRII FONDATORI : 
 
 

GROSU MIRELA 

 

 

DIMOFTE MIHAIL GABRIEL  
 

 

SCRIPCARIU VIOREL 

 

 

PIEPTU DRAGOS 

 

 

LUNCA SORINEL 

 

 

SPINU-COHAL DANIELA 

 

 

GRIGORAS IOANA 

 
 
 

            
 
 


