ACTUL CONSTITUTIV
al Asociaţiei Med Experts
CAPITOLUL I- Denumire, Formă juridică. Sediu. Durată.
Art. 1- Denumirea Asociaţiei este MED EXPERTS denumită în continuare MED EXPERTS, conform
dovezii de disponibilitate a denumirii numarul 131478 din 22.09.2012, eliberată de Serviciul
Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Ministerului Justiţiei.
Art. 2- Asociaţia MED EXPERTS se constituie ca persoană juridică română de drept privat,
autonomă, organizaţie profesională cu caracter medical, ştiinţific şi educaţional, apolitică,
neguvernamentală şi nonprofit, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legea română
(OG. 26/2000), actul constitutiv şi prezentul statut.
MED EXPERTS dobândeşte personalitate juridică la data înscrierii sale în Registrul Asociaţiilor şi
Fundaţiilor aflat la Judecătorie.
MED EXPERTS este o asociaţie independentă care se poate afilia altor asociaţii de profil şi va
putea colabora cu alte asociaţii medicale din ţară şi străinătate.
Art. 3 – Sediul MED EXPERTS
Sediul Asociaţiei Med Experts este în camera nr.1, parter de la adresa: str. G-ral Alexandru
Cernat nr. 6, sector 1.
Art. 4 – Durata de funcţionare a MED EXPERTS este nelimitată.

CAPITOLUL II- Scop şi obiective:
Art. 5- Scopul constituirii MED EXPERTS constă în sprijinirea, apărarea şi promovarea activităţii
ştiinţifice în domeniul medical, sprijinirea cadrelor medicale. Educarea, informarea şi
sensibilizarea comunităţii ştiinţifice medicale, autorităţilor şi opiniei publice asupra unor
probleme de sănătate şi a prevenţiei în sănătate, cât şi al reducerii incidenţei şi prevalenţei unor
boli cu impact important.
Art. 6- Obiectivele MED EXPERTS:
6.1. Sprijinirea, apărarea şi promovarea activităţii ştiinţifice în domeniul medical, sprijinirea
cadrelor medicale, promovarea transparentei şi profesionalismului în sfera medicală,
centralizarea şi diseminarea informaţiilor necesare pentru a crea, amplifica, diminua, înlătura
sau optimiza anumite componente ale activitatii medicale;
6.2. Educarea, informarea şi sensibilizarea comunitatii stiintifice medicale, autoritatilor şi opiniei
publice asupra unor probleme de sanatate şi a preventiei în sanatate, cat şi al reducerii
incidentei şi prevalentei unor boli cu impact important;
6.3. Atragerea şi gestionarea resurselor financiare prin programe de profil din tara şi
strainatate;
6.4. Participarea activa în cadrul activitatilor de diseminare privind programele de cercetare şi
finantare dezvoltate de catre Uniunea Europeana si/sau de catre orice alte institutii similare;

6.5. Organizarea de seminarii (workshop-uri), congrese, simpozioane, mese rotunde, forumuri
de discutii, conferinte şi manifestari stiintifice privind teme importante de dezbatere la nivel
national sau international în domeniul medical;
6.6. Dezvoltarea de programe şi promovarea masurilor pentru formarea profesionala continua
a tinerelor cadre medicale prin stimularea activitatii acestora şi acordarea de premii şi burse de
studii;
6.7. Promovarea progresului tehnic în activitatea medicală;
6.8. Organizarea de bănci de date, centre de documentare informatizate şi de retele de
comunicatii interne şi internationale;
6.9. Elaborarea de studii şi recomandari pentru o mai buna coordonare a politicilor de
dezvoltare din diverse sectoare medicale de interes national, regional sau international în
corespondenta cu cele ale Uniunii Europene;
6.10. Colaborarea cu experţi, academicieni, formatori de opinie, precum şi cu institutii publice
sau private interne ori internationale în vederea aducerii la indeplinire a scopului şi obiectivelor
Asociaţiei;
6.11. Producerea, editarea şi difuzarea de carti şi reviste, materiale audio-video şi alte
asemenea activitati legate de obiectivele Asociaţiei;
6.12. Promovarea oricaror alte activitati de interes public;
6.13. Asociaţia poate desfasura orice activitati economice directe, daca acestea au caracter
accesoriu şi sunt în strânsă legătura cu scopul şi obiectivele sale.
Asociaţia îşi propune să nu desfasoare activitati susceptibile să aducă prejudicii intereselor
fundamentale ale fiecaru membru şi să respecte în cadrul activitatilor pe care le desfasoara
legislatia romana în vigoare.

CAPITOLUL III- Organele de conducere, administrare şi control.
Art. 7- Conducerea şi administrarea MED EXPERTS se realizează prin Consiliul Director care
reprezintă organ de administraţie.
Art. 8- Consiliul Director
Primul Consiliul Director este format din membrii fondatori în următoarea componenţă:
1.Preşedinte: DAŞCĂ LAURENŢIU
2.Vicepreşedinte: OROS MIHAELA
3.Secretar General: MANOLE EMILIA ROXANA
Art. 9- Controlul financiar intern al ASOCIAŢIEI MED EXPERTS este asigurat de un cenzor
desemnat de adunarea generală, pentru un mandat de patru ani. Primul cenzor al Asociaţiei
este d.na Iordache Elena Claudia, membra în Corpul Expertilor Contabili şi Contabililor
Autorizati din Romania, numar de carnet: 38954/2010.
Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.

CAPITOLUL IV- Patrimoniul Asociaţiei MED EXPERTS
.

Art.10- Patrimoniul Asociaţiei, la constituire, reprezintă 12000 lei, depus de grupul de iniţiativă
şi se încadrează în plafonul prevăzut de articolul 6 aliniatul f) din O.G. 26/30.01.2000 aprobată
de legea 246 din 2005.
Prezentul act constitutiv a fost redactat în 8 (opt) exemplare.

