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STATUL AL ASOCIAȚIEI 

”Societatea Română de Cataractă și Chirurgie Refractivă” 

 

Capitolul I – Dispoziții generale 

Art.1. Denumirea Asociației 

a) Denumirea asociației este ”Societatea Română de Cataractă și Chirurgie 

Refractivă”; 

b) Folosirea de către un membru al asociației a denumirii acesteia, în orice documente 

individuale emise și activități desfășurate este supusă aprobării prealabile a 

Comitetului Director al asociației, cu respectarea prevederilor prezentului statut. 

Art.2. Forma juridică 

a) Asociația este persoană juridică de drept privat, cu scop nepatrimonial, 

independentă, apolitică, fără scop lucrativ și neguvernamentală; 

b) Asociația își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile legale și 

dispozițiile Actului constitutiv și prezentului statut; 

c) Asociația este afiliată la Societatea Română de Oftalmologie. 

Art. 3. Sediul Asociației 

 Asociația are sediul în București, Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice, ”Birou 

Șef Clinică”, Strada Alexandru Lahovari, nr. 1, etaj 6, sector 1. 

 Art. 4. Durata funcționării și patrimoniul inițial 

 Asociația se constituie și ființează pe durată nedeterminată și își va începe 
activitatea la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești. 
 Patrimoniul inițial al asociației este de 600 lei. 
 
Art. 5. Scopul și obiectivele asociației 
 

a) Scopul asociației este: 
- De a promova abordarea modernă a tratamentului cataractei și a viciilor de 

refracție; 
- De a crește numărul centrelor din țară în care se realizează acest obiectiv; 
- De a răspândi în rândul membrilor principiile de urmat pentru o conduită 

științifică; 
- De a stabili legături permanente cu organizații și instituții românești și străine, 

interesate în domeniu. 
b) În vederea realizării acestui scop, asociația își propune următoarele obiective: 

- Stimularea, promovarea și cultivarea unor raporturi personale și instituționale cu 
medicii oftalmologi; 

- Participarea la programe locale, naționale și internaționale pentru medicii 
oftalmologi; 

- Inițierea de proiecte de promovare a valorilor medicale; 
- Să organizeze congrese, colocvii, seminarii cu caracter intern și internațional; 
- Să promoveze activități care pot duce la afilierea asociației la organisme 

naționale și internaționale de profil; 
- Să fie partener de dialog pentru instituțiile abilitate în vederea reprezentării 

eficiente a membrilor; 
- Alte acțiuni conforme cu statutul. 
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c) În realizarea scopurilor și obiectivelor sale asociația poate avea departamente 
specializate a căror  organizare și funcționare se stabilesc prin regulamente 
interioare aprobate de către consiliul director. 

 
 
 Capitolul II – Membrii Asociației 

Art. 6. Categorii de membri 

a) În componența asociației intră următoarele categorii de membri: 
- Membri fondatori; 
- Membri aderenți; 
- Membri onorifici. 

b) Membrii fondatori ai prezentei asociații care și-au exprimat voința de a înființa 
asociația sunt: 

1. Pop Mihai, cetățean român, născut la data de 12.03.1947, în  Mun. Alba 
Iulia, jud. Alba, cu domiciliul în București, Bld. Tudor Vladimirescu, nr. 80, Bl. 
135, Ap. 4, Sector 5, posesor al B.I. seria BZ, nr. 001412, CNP 
1470312400208; 

2. Filip Mircea-Vasile, cetățean român, născut la data de 16.09.1948, în 
Orașul Baia de Arieș, jud. Alba, cu domiciliul în București, Str. Bihor, nr. 39, 
et. 1, Ap. 2, sector 1, posesor la C.I. seria RR, nr. 479753, eliberată de 
SPCEP S1, biroul nr. 3, la 29.08.2007, CNP 1480916400161; 

3. Moraru Mircea-Cristian, cetățean român, născut la data de 05.12.1952, în 
Mun. Tîrgu Mureș, jud. Mureș, cu domiciliul în București, str. Gîrlei, nr. 3A, 
sector 1, posesor al C.I. seria RT, nr. 367560, eliberată de Secția 2, la 
10.11.2004, CNP 1521205400836; 

4. Cheresteș Ioan, cetățean român, născut la data de 23.12.1941, în Mun. 
Iași, jud. Iași, cu domiciliul în Mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, Str. Grof 
Miko Imre, nr.9, ap. 1, posesor al C.I. seria KV, nr. 093112, eliberată de 
către Mun. Sfântu Gheorghe, la 14.05.2003, CNP 1411223400079; 

5. Dinu Doina, cetățean român, născută la data de 09.12.1951, în Mun. 
București, sector 2, cu domiciliul în București, Cal. Floreasca, nr. 242 P, 
sector 1, posesoare a C.I. seria RX, nr. 283689, eliberată de către secția 1, 
la 22.03.2005, CNP 2511209400021; 

6. Coviltir Valeria, cetățean român, născută la data de 17.05.1960, în Mun. 
Focșani, jud. Vrancea, cu domiciliul în Voluntari, jud. Ilfov, Str. Drumul 
Potcoavei, nr. 48-9, posesoare a C.I. seria IF nr. 228280, eliberată de 
SPCLEP Voluntari, la 29.07.2009, CNP 2600517390709. 

c) Pot dobândi calitatea de membri aderenți toți medicii oftalmologi sau rezidenți în 
oftalmologie pe baza unei declarații de adeziune la statutul asociației, aprobată de 
Consiliul Director; 

d) Asociația poate desemna membrii de onoare dintre persoanele care au sprijinit 
activitatea asociației, alegerea acestora fiind de competența Consiliului director. 
Membrii de onoare au dreptul să participe la adunările generale și cele ale 
consiliului director, dar fără drept de vot. 

  
Art. 7. Obligațiile membrilor: 

 
- Să respecte statutul asociației și orice act care emană de la organele de 

conducere ale acesteia; 
- Să acționeze în cadrul și în afara asociației conform scopului acesteia; 
- Să nu prejudicieze în nici un fel asociația; 
- Să plătească cotizația. 
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- Să sprijine în mod activ asociația în vederea atingerii scopului și obiectivelor 

stabilite; 

Art. 8. Drepturile membrilor: 
 

a) Dreptul la vot; 
b) Dreptul la informare privind activitatea asociației; 
c) De a participa la toate acțiunile asociației; 
d) De a consulta bazele de date, lucrările, publicațiile și orice materiale documentare 

de care dispune asociația; 
e) De a beneficia de programele asociației; 
f) De a colabora la publicațiile asociației; 
g) De a participa la dezbaterea oricărui punct aflat pe odinea de zi la Adunarea 

Generală; 
h) Alte drepturi conferite de statut și regulamentele interne; 
i) De a beneficia de înlesnirile și facilitățile pe care asociația în exercitarea activității 

sale le poate acorda membrilor săi; 

Art. 9. Încetarea calității de membru: 
 

a) Retragerea membrului; 
b) Excluderea membrului din asociație; 
c) Prin deces; 
d) Alte cazuri conform statutului. 

Poate fi exclus din asociație membrul care: 
a) Comite fraude în dauna asociației; 
b) Se servește de titulatura sau de patrimoniul social în folosul personal; 
c) Nu respectă statutul și regulamentele interne; 
d) Deteriorează imaginea asociației; 
e) Nu respectă sarcinile încredințate. 
(Hotărârea de excludere se ia de Consiliul Director și necesită un cvorum de 2/3 din 

membrii Consiliului. Dacă nu se poate lua o hotărâre cu majoritatea mai sus menționată, 

președintele asociației are obligația de a convoca din nou consiliul director. În acest caz 

hotărârea se ia cu majoritate simplă, de jumătate plus unul din membrii prezenți.). 

Hotărârea de excludere se ia de către Adunarea Generală  la propunerea motivată a 

Consiliului Director. 

 
 Capitolul III – Organele Asociației 
 
Art. 10. Organele Asociației sunt: 
 

a) Adunarea generală; 
b) Consiliul director; 
c) Cenzorul/Comisia de cenzori. 

Art. 11. Adunarea generală 
 

a) Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor 

Asociației, având fiecare câte un singur vot; 

b) Adunarea generală are drept de control permanent asupra consiliului director și a 
cenzorului/comisiei de cenzori; 

c) Ședințele Adunării generale sunt ordinare și extraordinare. Adunarea generală se 
întrunește în ședință ordinară cel puțin o dată la 2 ani, iar în ședință extraordinară 
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de câte ori se consideră necesar pentru interesele asociației. Data, ora, locul și 
ordinea de zi a ședințelor vor fi anunțate prin intermediul unei notificări, comunicate 
prin serviciile poștale sau de curierat, poștă electronică, fax, afișare la sediul 
Asociației, etc., de către președintele Asociației. Notificarea va fi trimisă sau afișată, 
cu cel puțin o lună înainte de data stabilită pentru convocarea adunării. Membrii 
asociației pot participa la ședințe prin teleconferință, videoconferință sau alte 
mijloace similare de comunicare în care toate persoanele participante se pot auzi 
între ele și fiecare membru care participă astfel va fi considerat prezent și va avea 
dreptul de a fi numărat în cadrul cvorumului și de a vota. Membrii asociației care din 
motive obiective nu pot participa la adunarea generală pot fi reprezentați pe baza 
mandatului scris acordat altor membri. Un membru al asociației poate reprezenta 
până la 10 membri. Absența membrilor onorifici precum și a membrilor care nu și-
au achitat cotizația la zi nu influențează cvorumul adunării generale. 

d) Adunarea generală, în ședințe ordinare sau extraordinare, este convocată de 
președintele Asociației, consiliul director sau de 2/3 din numărul membrilor 
Asociației; 

e) Hotărârile adunării generale se iau cu majoritate simplă și anume cu votul a 
jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți; 

f) Hotărârile privind luarea unor decizii de fuziune sau de divizare se iau cu majoritate 
calificată, prin hotărârea a cel puțin două treimi (2/3) din numărul total al membrilor 
asociației. 

Hotărârile luate de Adunarea generală sunt obligatorii chiar și pentru asociații care nu 
au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă. Hotărârile adunării generale 
contrare legii, actului constitutiv sau statutului pot fi atacate în justiție în termen de 15 zile 
de la data la care a avut loc ședința sau de când au luat cunoștință de hotărâre de oricare 
dintre membrii asociației care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat 
împotrivă și au cerut să se consemneze acest lucru în procesul verbal de ședință. 

 
 Art. 12. Atribuțiile Adunării generale: 
 

a) Stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației; 
b) Stabilirea cuantumului cotizației; 
c) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil; 
d) Alegerea și revocarea membrilor consiliului director; 
e) Alegerea și revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori; 
f) Înființarea de filiale; 
g) Modificarea actului constitutiv și a statutului; 
h) Dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase 

după lichidare; 
i) Divizarea sau fuziunea asociației; 
j) Orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut 
k) Retrage calitatea de membru al asociației pe baza propunerii motivate a consiliului 

director; 
l) Aprobă propunerile consiliului director de înființare în condițiile legii a unor entități 

economice dependente de asociație precum și condițiile de organizare și 
funcționare a acestora, care să servească scopului și obiectivelor asociației. 

Adunarea generală se întrunește cel puțin o dată la 2 ani și are drept de control 
permanent asupra Consiliului director și a Cenzorului. 
 
Art. 13. Consiliul director 
 

a) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale; 
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b) Din Consiliul director fac parte: președintele și doi vicepreședinți, aleși de adunarea 
generală, secretarul și trezorierul fiind propuși de președinte. Cenzorul sau comisia 
de cenzori pot participa la ședințele Consiliului director, dar fără drept de vot. 

c) Numirea și revocarea ulterioară a membrilor Consiliului director se face prin 
hotărârea Adunării generale cu o majoritate simplă, de jumătate plus unu, din 
numărul membrilor prezenți; 

d) Mandatul membrilor Consiliului este de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși; 
e) Consiliul se va întruni de câte ori este nevoie. Convocarea Consiliului director se 

poate face de către președinte sau 1/3 din numărul membrilor. Data, ora, locul și 
ordinea de zi, vor fi anunțate în conformitate cu prevederile art. 11, lit. C), din 
prezentul statut, de către președintele Asociației, cu cel puțin 5 zile înainte de data 
stabilită pentru convocarea Consiliului. Membrii consiliului director  pot participa la 
ședințe prin teleconferință, videoconferință sau alte mijloace similare de comunicare 
în care toate persoanele participante se pot auzi între ele și fiecare membru care 
participă astfel va fi considerat prezent și va avea dreptul de a fi numărat în cadrul 
cvorumului și de a vota. Ședința Consiliului Director este legal constituită în 
prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor. Hotărârile se adoptă cu votul 
a jumătate plus unu a membrilor prezenți. 

 
Art. 14. Atribuțiile Consiliului director:  
 

a) Prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea 
bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și 
cheltuieli și proiectul programelor asociației; 

b) Încheie acte juridice în numele și pe seama asociației; 
c) Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de adunarea generală; 
d) Poate iniția negocieri, demonstrații sau greve în vederea realizării scopului 

asociației; 
e) Poate schimba sediul Asociației. 
f) Aprobă primirea de noi membri; 
g) Propune adunării generale înființarea de filiale; 
h) Decide cu privire la orice modificare a sediului asociației (schimbarea sediului, 

prelungirea contractului, etc.); 
i) Stabilește necesarul de funcții de execuție iar pentru acele funcții care sunt 

retribuite stabilește nivelul de salarizare; 
j) Decide cu privire la încheierea de parteneriate cu entități din țară sau străinătate 

care au activitate în domeniu; 
k) Aprobă organizarea de manifestări încadrate în domeniul de preocupare al 

asociației și participarea la astfel de manifestări din țară și străinătate; 
l) Consiliul director desemnează membrii care alcătuiesc comitetul științific, propune 

temele de cercetare, supraveghează redactarea și editarea lucrărilor asociației. 
Comitetul își desfășoară activitatea sub controlul permanent al unuia dintre membrii 
consiliului  director. 

Consiliul director hotărăște cu o majoritate simplă, de jumătate plus unu din numărul 
membrilor săi. Dacă nu se poate lua o hotărâre cu majoritatea prevăzută mai sus 
președintele asociației are obligația de a convoca din nou Consiliul director. În acest caz 
hotărârea se ia cu majoritatea de jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți. 
 
Art. 15. Cenzorul 
 

- Controlul financiar intern al asociației este asigurat de un cenzor ales de către 
Adunarea Generală. În cazul în care asociația are mai mult de 100  membri 
controlul financiar se realizează de către o comisie de cenzori, alcătuită dintr-un 
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număr impar de membri. Cenzorul și cel puțin un membru în cadrul comisiei de 
cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil.  
Până la alegerea unui cenzor, atribuțiile acestuia vor fi exercitate de către fiecare 

dintre asociați, care nu este membru al consiliului director, în conformitate cu prevederile 
prezentului articol, ale art. 16 din statut și ale art. 27 și următoarele din OG 26/200, cu 
privire la asociații și fundații. 

 
Art. 16. Atribuțiile Cenzorului: 
 

a) Verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației; 
b) Întocmește rapoarte și le prezintă adunării generale; 
c) Poate participa la ședințele consiliului director, fără drept de vot; 
d) Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de statut sau de Adunarea generală. 

 
Art. 17. Președintele asociației 
 

a) Președintele este ales de Adunarea generală cu majoritate simplă și anume cu 
votul a jumătate plus unu din numărul membrilor care participă la vot; 

b) Dacă nu se poate îndeplini majoritatea la primul tur se organizează un al doilea tur 
cu cei doi candidați care au obținut cele mai multe voturi la primul tur. Va fi ales 
președinte acela  care întrunește jumătate plus unu din voturile membrilor asociației 
care participă la vot. 

c) Mandatul Președintelui este de 4 ani, cu posibilitatea de a fi reales; 
d) Președintele reprezintă Asociația în  raporturile cu terții; 
e) Președintele Asociației este și președinte al Consiliului Director; 
f) Președintele poate transmite dreptul de reprezentare și poate delega o parte din 

atribuțiile sale altor membri ai consiliului director. În caz de indisponibilitate 

președintele este înlocuit în îndeplinirea activităților curente de către o persoană 

desemnată de acesta. 

g) Pentru organizarea evenimentelor, conferințelor, congreselor, președintele 

stabilește un număr de consilieri ce vor desfășura activități punctuale pentru 

realizarea acestora; 

Art. 18. Atribuțiile președintelui: 
 

a) Duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale a asociației și ale Consiliului 
director; 

b) Convoacă și prezidează organele de conducere ale Asociației; 
c) Urmărește și impune respectarea statutului și angajamentelor Asociației; 
d) Supraveghează, alături de organele abilitate gestionarea patrimoniului și fondurile 

Asociației; 
e) Aprobă cheltuielile curente, administrative, gospodărești și de protocol. 
 
 
Capitolul IV – Veniturile Asociației 
 

Art. 19. Veniturile Asociației provin din: 
 

a) Cotizații; 
b) Donații, sponsorizări sau legate; 
c) Resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale; 
d) Venituri realizate din activități economice directe; 
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e) Dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile 
legale; 

f) Alte venituri prevăzute de lege 
g) Încasări provenite din organizarea de evenimente, conferințe, congrese.  

 
Capitolul V – Încetarea Asociației 

 
Art. 20. Asociația se dizolvă în următoarele cazuri: 
 

a) De drept; 
b) Prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz; 
c) Prin hotărârea adunării generale; 
În cazul dizolvării, patrimoniul asociației va fi donat Societății Române de Oftalmologie. 

 
  

Capitolul VI – Dispoziții finale 
 
Art. 21.  Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale în vigoare. 

 
 
Capitolul VII – Responsabilitate 

 

Art. 22. Asociația răspunde față de terți cu patrimoniul său pentru orice angajamente 
asumate de aceasta. 
 
 Prezentul statut a fost încheiat azi, data atestării, în 8 (opt) exemplare, dintre care 7 
(șapte) exemplare s-au eliberat părților, iar unul a fost păstrat în arhiva societății de 
avocatură. 
 
 
 

MEMBRII FONDATORI 
 
 

1. Pop Mihai 
 
 

2. Filip Mircea-Vasile 
 

3. Moraru Mircea-Cristian 
 

4. Cheresteș Ioan 
 

5. Dinu Doina 
 

6. Coviltir Valeria 


