STATUTUL
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.
MED EXPERTS poate constitui filiale în localitaţile din ţară, cu înştiinţarea şi aprobarea Adunării
Generale.
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- Membrii Asociaţiei Med Experts.
Art. 7- Membrii Asociaţiei Med Experts sunt:
7.1. Membrii fondatori
7.2. Membrii de onoare
7.3. Membrii activi
7.1. Membrii fondatori: sunt membrii care au fondat asociaţia. Ei au aceleasi drepturi şi
îndatoriri ca şi membrii activi şi fac parte din Consiliul Director.
7.2. Membrii de onoare:
Sunt persoane fizice sau asociaţii neguvernamentale care au avut contribuţii importante în
domeniul medicinei.
Un candidat la statutul de membru de onoare este propus de trei membrii activi.
Membrii de onoare sunt numiţi de Consiliul Director.
Membrii de onoare sunt aleşi pe viaţă şi sunt scutiţi de cotizaţie.
7.3. Membri activi:
Sunt medici, cadre medicale sau orice alta persoana cu interes şi preocupări în domeniul
medical care adera la statutul MED EXPERTS, plătesc cotizaţia anuală, şi doresc sa participe la
realizarea scopurilor Asociaţiei. Pentru a deveni membru activ orice persoana va face o cerere
de înscriere.
Membrii activi sunt aprobaţi de Consiliul Director al MED EXPERTS.

Cotizaţia anuală a membrilor activi se stabileste de catre Consiliul Director şi va fi plătită
anual în primul trimestru al anului în curs.
Art. 8- Drepturile şi obligaţiile membrilor:
8.1. Drepturile membrilor:
-dreptul la vot în calitate de membru al Asociaţiei;
-dreptul de a participa la activitatea Asociaţiei şi de a se pronunţa asupra diverselor aspecte ale
activităţii Asociaţiei;
-dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale Asociaţiei.
8.2. Obligaţiile membrilor:
– să respecte statutul MED EXPERTS, hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale acesteia;
– să participe activ la acţiunile desfăşurate de MED EXPERTS;
– să achite cu regularitate cotizaţia anuală stabilită;
– să apere interesele MED EXPERTS şi să sprijine desfăşurarea activităţilor acesteia în ţară şi
străinătate.
Art. 9- Pierderea calitatii de membru al MED EXPERTS:
Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde prin:






Deces;
Demisia voluntara prin completarea unei cereri de retragere adresată Consiliului
Director;
Neplata cotizatiei dupa 3 apeluri ale trezorierului;
Orice membru care înregistrează o restanţă de un an de la plata cotizaţiei va fi
considerat exclus din Asociaţia Med Experts;
Prin hotararea Consiliului Director pentru motive grave şi după audierea membrului în
discutie;

CAPITOLUL IV- Organele de conducere, administrare şi control.
Art. 10- Conducerea şi administrarea MED EXPERTS se realizează prin Consiliul Director care
reprezintă organ de administraţie.
Art. 11- Consiliul Director
Primul Consiliul Director este format din membrii fondatori
Art. 12- Adunarea Generală
Adunarea Generala se consideră legal constituită la prima convocare daca la lucrarile sale sunt
prezenti jumatate plus 1 din toti membrii activi. La a doua convocare se considera legal
constituita indiferent de numarul de membrii activi prezenti şi ia hotărâri cu votul majorităţii
simple a celor prezenţi.
Majoritate simpla reprezinta majoritate care întruneste un numar de voturi egal cu minimum
jumatate plus unu din numarul voturilor celor prezenti;
Propunerile pentru mandate se pot face de către Consiliul Director şi membrii prezenţi în sală.
Alegerile pentru Consiliul Director se fac prin vot secret, numarul membrilor Consiliului Director
este stabilita prin statut, iar membrii care vor intra în Consiliul Director vor fi cei care întrunesc
cel mai mare număr de voturi în ordine descrescatoare.
Art. 13- Atribuţiile Adunării Generale sunt:
– dezbate şi aprobă statutul şi actul constitutiv al ASOCIAŢIEI MED EXPERTS, modificările şi
completările acestora;

– dezbate şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al ASOCIAŢIEI MED EXPERTS;
– aprobă bilanţul contabil şi execuţia bugetară;
– aprobă strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei pentru perioada următoare;
– examinează şi aprobă raportul consiliului director, prezentat de către Preşedintele ASOCIAŢIEI
MED EXPERTS;
– alege şi revocă consiliul director şi cenzorul, cenzorul ASOCIAŢIEI MED EXPERTS este
d.na Iordache Elena Claudia, membra în Corpul Expertilor Contabili şi Contabililor Autorizati
din Romania, numar de carnet: 38954/2010;
– aprobă constituirea de filiale precum şi activităţi cu scop lucrative;
– stabileşte forma, locul, periodicitatea şi modul de desfăşurare a manifestărilor şi cheltuielile
aferente acestora, pe baza propunerii consiliului director;
– aprobă asocierea/afilierea sau colaborarea cu organizaţii internaţionale şi naţionale similare;
– aprobă dizolvarea şi lichidarea ASOCIAŢIEI MED EXPERTS, conform Ordonanţei 26/2000
modificată prin legea 246/2005, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite unei persoane
juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură
stabilită de Adunarea Generală;
– alte atribuţii prevăzute de lege sau statut.
Art. 14- Consiliul director
Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, coordonează
activitatea curentă a ASOCIAŢIEI MED EXPERTS. Consiliul Director se întruneşte o dată pe an sau
ori de cât ori este nevoie şi poate lua hotărâri în prezenţa a cel puţin jumătate plus unul din
membrii săi. În caz de balotaj votul Preşedintelui este decisiv.
Semnătura preşedintelui şi/sau a vicepreşedintelui şi/sau a secretarului general sunt acte
necesare în acte juridice şi în relaţiile ASOCIAŢIEI MED EXPERTS cu alte foruri şi instituţii publice.
Presedintele poate semna şi singur.
Art. 15- Atribuţiile preşedintelui şi vicepreşedintelui:
– coordonează activitatea curentă;
– coordonează activitatea externă a ASOCIAŢIEI MED EXPERTS;
– aprobă cheltuielile curente ale asociaţiei.
În lipsa preşedintelui (îmbolnăvire, plecare temporară din ţară, etc), vicepreşedintele va exercita
îndatoririle acestuia.
Art. 16 –Atribuţiile Secretarului general al ASOCIAŢIEI MED EXPERTS:
– participă împreună cu preşedintele şi vicepreşedintele la întreaga activitate a ASOCIAŢIEI MED
EXPERTS;
– ţine evidenţa tuturor lucrărilor privind activitatea ASOCIAŢIEI MED EXPERTS;
– împreună cu preşedintele şi vicepreşedintele răspunde de activitatea internaţională a
ASOCIAŢIEI MED EXPERTS;
– asigura legatura între Consiliul Director şi membrii Asociaţiei;
– organizeaza sedintele Consiliului Director şi Adunarile Generale;
-executa sarcinile incredintate de catre Presedinte, Vicepresedinte şi Adunarea Generală;
-pune la dispozitia membrilor un buletin informativ, cuprinzand date utile activitatii asociaţiei;
-raspunde de organizarea întalnirilor, conferintelor, etc., în care este angajată asociaţia;
-ofera informatii despre activitatea Asociaţiei persoanelor care doresc sa devina membrii;
-înregistreaza noii membrii în Registrul membrilor;
-elibereaza legitimaţii membrilor Asociaţiei;

-ţine evidenta cotizatiei.
Art. 17- Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul general ai ASOCIAŢIEI MED EXPERTS pot fi
realeşi. Alegerile se organizează după fiecare mandat de 4 ani.
Art. 18- 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.
Art.19-Activitatea de înregistrare a patrimoniului ASOCIAŢIEI MED EXPERTS, va fi verificată de un
cenzor, expert contabil, înscris în tabloul CECCAR (Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi din România).
Art. 20- Cenzorul supraveghează întreaga gestiune a ASOCIAŢIEI MED EXPERTS, ţinerea
registrelor cu regularitate, întocmirea bilanţurilor contabile în conformitate cu prevederile
legale în vigoare şi modul de efectuare a evaluării patrimoniului. Cenzorul întocmeşte rapoarte
anuale sau ori de câte ori consideră necesar pe care le prezintă adunării generale şi are dreptul
de a participa la reuniunile consiliului director fără drept de vot. Toate aspectele constatate,
însoţite de propunerile pe care le considera necesare, vor fi cuprinse într-un raport care se
prezintă adunării generale.
CAPITOLUL V- Patrimoniul Asociaţiei MED EXPERTS.
Art.21- Patrimoniul Asociaţiei MED EXPERTS este constituit din:
– contribuţiile iniţiale ale membrilor activi;
– taxe de înscriere şi cotizaţii anuale ale membrilor stabilite de consiliul director;
– dobânzile şi dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale;
– venituri din activităţi economice, directe, organizate de MED EXPERTS;
– donaţii, sponsorizări sau legate;
– subvenţii, alocaţii, obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
– fonduri rezultate din contracte de cercetare;
– venituri realizate din vânzarea publicaţiilor de specialitate.
Art.22- 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.
CAPITOLUL VI- Publicaţii.
Art. 23- MED EXPERTS poate avea publicaţie proprie cu un comitet de redacţie stabilit de
Consiliul Director.
Art. 24- Publicaţia se redactează şi se publică în limba română şi în alte limbi de circulaţie
internaţională.
Publicarea articolelor în revistă se face numai cu avizul ştiinţific a doi membri ai colegiului de
redacţie, cu experienţă în problema tratată.
CAPITOLUL VII – Dispoziţii finale.
Art. 25- MED EXPERTS se dizolvă:
a) de drept,

b) prin hotărârea Judecătoriei competente,
c) prin hotărârea Consiliului Director al MED EXPERTS.
Art.26- MED EXPERTS se dizolvă de drept prin:
a) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită;
Art. 27- MED EXPERTS se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane
interesate:
a) când scopul sau activitatea sa au devenit ilicite;
b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite;
c) când MED EXPERTS urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) când MED EXPERTS a devenit insolvabilă;
Art. 28- MED EXPERTS se poate dizolva şi prin hotărârea Consiliului Director, care numeşte şi
lichidatorii. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul verbal în formă
autentică se depune la Judecătoria în a cărei rază îşi are sediul MED EXPERTS. Bunurile
patrimoniale rămase în urma lichidării se atribuie de către lichidator unei persoane juridice de
drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.
Art. 29- MED EXPERTS are sigla şi ştampilă proprie.
Art. 30- Dispoziţiile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare O.G. nr.
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare (Lg. nr.
246/2005).
Prezentul statut poate fi îmbogăţit prin introducerea de noi articole. Aceste modificări vor fi
aprobate de adunarea generală şi înscrise în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor şi deschis la
Judecătorie.

