ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TRANSPLANT MEDULAR

Art. 1 Date de identificare ale membrilor

Asociaţía SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TRANSPLANT MEDULAR fdenumită în continuare
„Asociaţia" sau „SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TRANSPLANT MEDULAR") are următorii membrí
fo n d ato ri:
1) Dr. Tănase Alina Daniela, cetăţean român, domiciliată în Munícipiul Bucureti, sector
1, Drm. Pădurea Neagră nr. 19-85, Corp 28 B 18, etaj 2, apartament 25, posesoare a
Cărţii de Identitate seria DP, nr. 168809 emisă de către D.R.P.A.B.D, în data de
01.04.2016, CNP 169022128064;
—

2) Dr. Coliţă Anca, cetăţean român, domiciliată în Municipiul Bucureti, sector 2, strada
Jean Ĺouis Calderon nr. 47, posesoare a Cărţii de Identitate seria RX, nr. 772761, emisă
de către S.P.C.E.P Sector 2 în data de 27.08.2015, CNP 2680907334993;

3) Dr. Coliţă Andrei, cetăţean român, domiciliat în Municipiul Bucureti, sector 2, strada
Jean Louis Calderon nr. 47, posesor aI Cărţii de Identitate seria RX nr. 735380, emisă
de către S.P.C.E.P Sector 2 în data de 25.06.2015, CNP 1710717421528;
4) Dr. Arghirescu Teodora Smaranda, cetăţean român, domiciliată în Municipiul Timi
oara, strada Ioachim Miloia nr. 16, posesoare a Cărţii de Identitate seria TZ, nr.
170375, emisă de către SPCJEP Timi în data de 07.10.2014, CNP 2631104354739;
—

5) Dr. Bumbea Horia, cetăţean român, domiciliat în Munícipiul Bucureti, sector 2, bule
vardul Dacia nr. 122, etaj 1, apartament 2, posesor aI Cărţii de Identitate seria RT, nr.
623779, emisă de către SPCEP Sector 2, biroul nr. 1 în data de 23.12.2008, CNP
1681208080039;
6) Dr. Tomuleasa Ionuţ Ciprian, cetăţean român, domiciliat în CIuj Napoca, str. Mircea
Eliade, nr. 28, etaj 1, apartament 11, posesor aI Cărţii de Identitate seria CJ, nr. 221270
emisă de către SPCLEP CIuj Napoca, în data de 11.08.2016, CNP 1860724270050;
—

7) Dr. Tevet Mihaela, cetăţean român, domiciliată în Municipiul Bucureti, sector 2, o
seaua Colentina r. 53, bloc 59, scara B, etaj 2, apartament 42, posesoare a Cărţii de
Identitate seria RT, nr. 723826, emisă de către SPCEP Sector 2, biroul nr. 2 în data de
08.02.2010, CNP 2750319170364,
8) Dr. Calugaroiu Carmen Eleonora, cetăţean român, domiciliată în Bucureşti, str. Ion
Berindei, nr. 4, bI. 0D19, et. 5, ap. 22, posesor aI Cărţii de Identitate seria RR nr.
698176, emisa de SPCEP S2 biroul nr. 2, în data de 12.07.2010, CNP 2700822163219;
9) Dr. Ionete Alexandra, cetatean român, domiciliată în Municipiul Bucureti, sector 4,
str. Constantin Radulescu Motru nr. 6, bI. 35, sc. C, Ap. 98, posesoare a Cărţii de
Identitate seria RX, nr. 940433, emisă de SPCEP Sector 4, în data de 19.07.2016, CNP
278111609005;
10) Dr. Stefan Diana Laura, cetăţean român, domiciliată în jud. ILFOV, sat FUNDENI, str.
MARULUI nr. 19, bI. 2, et. 2, ap. 19, posesoare a Cărţii de Identitate seria IF nr. 441796,
emisă de SPCĹEP Pantelimon, în data de 26.01.2015, CNP 2791205163261;
-
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11) Dr. Oana Gabriela Craciun, cetăţean român, domicíliată în Municipiul Bucureti, sector
2, Alea Teiul Doamnei, nr. 4, bI. 21, sc. A, et. 10, ap. 65, posesoare a Cărţii de ldentitate
seria RT, nr. 983226, emisă de SPCEP Sector 2, în data de 18.09.2013, CNP
2780928211681;
12) Tudor Georgeta, cetăţean român, domiciliată în Municipiul Bucureti, Sector 2, str.
Câmpului, nr. 2, posesoare aI Cărţii de ldentitate, seria RR, nr. 582179, emisă de SPCEP
S2 biroul nr. 2, în data de 06.04.2009, CNP 2771215343239;
13) Dr. Aurora Dragomirişteanu, cetăţean român, domiciliată în Municipiul Bucureti,
sector 1, str. Fabricii nr. 47, bI. TRONSON 1, sc. 1, et. 1, ap. 4, posesoare a Cărţii de
ldentitate seria RT, nr. 602367, emisă de SPCEP S6 biroul nr. 2, în data de 23.09.2009,
CNP 2660114230926;
14) Niculiţă Oana Otilia, cetăţean român, domiciliată în Bucureti, Sector 6, str. Valea
Ĺunga nr. 8, bI. Z6, sc. 2, etaj 3, ap 35, posesoare a Cărţii de Identitate seria RX, nr.
703730, emisă de S.P.C.E.P. Sector 6, in data de 29.04.2015, CNP 2771124340056;
15) Dr. Zaharia Cristina Georgiana, cetăţean român, domiciliată în jud. Brăila, ora Făurei,
str. Păcii nr. 3-5, bl. A2, sc. 2, etaj 1, ap. 13, posesoare a Cărţii de ldentitate seria XR,
nr. 519062, emisă de S.P.C.Ĺ.E.P. Éaurei, în data de 30.01.2015, CNP 2860423170054;
16) Dr. Safta Georgiana Mihaela, cetăţean român, domiciliată în Bucureti, sector 3, alea
Perioru nr. 8, bI. H35, sc. 2, etaj 4, ap. 20, posesoare a Cărţii de ldentitate seria RT, nr.
856756, emisă de S.P.C.E.P. Sector 3, în data de 25.01.2013, CNP 2771124340056;
17) Dr. Delia Dima, cetăţean român, domiciliată în Cluj Napoca, BId. Nicolae Titulescu nr.
16, posesoare a Cărţii de ldentitate seria KX, nr. 854568 eliberată de SPCĹEP Cluj
Napoca, in data de 16.12.2011, CNP 2761203120724;
18) Dr. Ranete Ionela Adela, cetăţean român, domiciliată în Rm. Valcea, str. Grigore
Procopiu nr. 33, bI. 62, ap. 7, posesoare a Cărţii de ldentitate seria VX, nr. 575410,
emisă de SPCJEP Vâlcea, în data de 05.09.2014, CNP 2880531385594.
Art. 2 Exprimarea voinţei de asociere i precizarea scopului propus
2.1. Prin prezentul document fîn continuare „Actul Constitutiv"), părţile sus-menţionate, de
comun acord şi prin voinţa de Iiberă asociere, convin crearea ASOCIAŢIEI SOCIETATEA
ROMÂNĂ DE TRANSPLANT MEDULAR, pentru scopul i obiectivele menţionate la Art. 7 din
prezentul Act Constitutiv.
Art. 3 Denumirea şi natura Asociaţiei
3.1. Denumirea prezentei Asociaţii, constituită în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului
nr. 26/2000 cu privire Ia asociaţii şi fundaţii, astfel cum a fost modificată şi completată ulterior,
este ASOCIAŢIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TRANSPLANT MEDUŁAR, potrivit dovezii de
disponibilitate a denumirii nr. 153998/09.06.2016, eliberată de către Ministerul Justiţiei.
3.2. Asociaţia are caracterul unei asociaţii private, profesionale, independente, non
guvernamentale, non-profit, apolitice, cu personalitate juridică, guvernată de legea civilă.
Art, 4 Sediul Asociaţiei
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4.1. Sediul Asociaţiei se află în România, Bucureti, Sector 1, strada Siriuluí nr. 28
camera 2.

—

32, etaj 2,

Art. 5 Durata de funcţionare
5.1. Asociaţia se constituie pe o durată nedeterminată, cu începere de Ia data Ia care asociaţia
devine persoană juridică, respectiv din momentul înscrierii ei în Registrul asociaţiilor şi
fu n d aţi i I o r.
Art. 6 Patrimoniul iniţial aI Asociaţiei
6.1. Activul patrimonial iniţial aI Asociaţiei este constituit dintr-un aport în numerar, în
cuantum de 1.800 Iei (RON) consemnat pe numele Asociaţiei de către fondatori, contribuţia
individuală a fondatorilor fiind menţionată în Anexa 1 „Contribuţia Fondatorilor".
-

Art. 7 Scopul i obiectivele Asociaţiei. Activităţile desfăurate
7.1. Scopul general aI Asociaţiei este realizarea i coordonarea cercetării tiinţifice în domeniul
transplantului medular i de celule stem Ia nivel naţional, formarea profesională continuă i
efectuarea activităţii de supervizare pentru tehnicile transplantului medular i de celule stem,
stabilirea unor parteneriate cu alte organizaţii i instituţii naţionale i internaţionale care
desfăoară rol activ în domeniul transplantului medular i de celule stem.

7.2. Obiectivele ASOCIATIÉI SOCIETATEA ROMÂNĂ DÉ TRANSPLANT MEDULAR sunt
următoarele:

f a) dezvoltarea activităţii de transplant medular în bolile hematologice i nehematologice;
(b) stimularea i promovarea cercetării tiinţífice în domeniul transplantului medular
ftransplant de celule stem hematopoietice);
(c)

instruirea Ş creŞterea continuă a nivelului Ştiinţific aI membrilor asociaţiei;

fd) întreţinerea Iegăturilor Ştiinţifice i profesionale cu organisme similare internaţionale.
Colaborarea cu societăţile internaţionale i societăţile naţionale de transplant medular
ftransplant de celule stem hematopoietice) de peste hotare se face în scopul difuzării
în rândul membrilor asociaţiei a progreselor din domeniul transplantului medular
ftransplant de celule stem hematopoietice), asigurării unui schimb de valori i pentru
a contribui Ia cunoaterea peste hotare a experienţei româneŞti în transplant medular
(transplant de celule stem hematopoietice);
fe) sprijinirea Ministerului Sănătăţii, a Caselor de Asigurări de Sănătate, a Colegiului
Medicilor i a Universităţilor de Medicina în elaborarea de programe de sănătate,
programe de instruire, elaborarea de ghiduri, organizarea de concursuri ŞI alte
manifestări profesionale i tiinţifice naţionale;
(f)

promovarea de programe de cercetare Ştiinţifică comună între ţări, participarea Ia
unele grupuri de studiu organizate de Societatea Europeana de Transplant Medular
(transplant de celule stem hematopoietice), Societatea Americană de Transplant
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Medular (transplant de celule stem hematopoietice) şi alte organizaţii în vederea
afirmării Asociaţiei în activitatea tiinţifiCă internaţională;
fg) organizarea de manifestări tiinţifice pe plan naţional i unele manifestări europene
sau internaţionale Ia recomandarea i cu acordul forurilor tiinţifice internaţionale;
(h) organizarea de cursuri i programe de instruire, inclusiv cu participare internaţională;
(i)

promovarea schimburilor tiinţifice pentru tinerii hematologi i studenţi;

fj) organizarea de concursuri cu premii pentru Iucrări tiinţifice valoroase, cu ocazia
congreselor naţionale. În Iimita resurselor financiare proprii, asociaţia poate oferi
burse de studii in străinătate;

f k) sprijinirea prin sponsorizări a activităţi tiinţifice de cercetare, precum i
elaborarea/implementarea/functionarea de programe specifice activităţii de
transplant medular (transplant de celule stem hematopoietice) sau în Iegătura cu
aceasta.
7.2. Pentru realizarea scopului si obiectivelor propuse, Asociaţia Societatea Română de
Transplant Medular va utiliza următoarele forme i mijloace:
a) elaborarea de programe curriculare privind formarea si dezvoltarea profesionala
continua in domeniu;
b) crearea unor micro-centre în ţară: de resurse, informare, cercetare, instruire pentru
personalul implicat în domeniu;
c) atragerea şi utilizarea de resurse financiare sub forma de sponsorizări, donaţii,
subvenţii, contribuţii, servicii în vederea realizării scopului propus;
d) colaborarea cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale româneşti şi organizaţii
internaţionale;
e) informarea membrilor şi publicului Iarg despre activităţile Asociaţiei Societatea
Română de Transplant Medular
f)

realizarea şi publicarea în acest scop a unor reviste sau jurnale informative periodice;

g) organizarea de întruniri, conferinţe de presă, dezbateri şi campanii de informare, şi
orice alte activităţi similare în vederea realizării scopului propus
Art. 8 Conducerea, administra rea şi organeie de control ale Asociaţiei
8.1. Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei sunt:
(a) Adunarea Generală, care este organul de conducere alcătuit din totalitatea
membri l o r;
(b) Consiliul Director, care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale;
(c) Cenzorul desemnat, după caz, Comisia de Cenzori.
8.2. Organul de conducere al Asociaţiei este Adunarea Generală care are drept de control
permanent asupra Consiliului Director şi asupra Cenzorului sau Comisiei de Cenzori, după caz.
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8.3. Conducerea Asociaţiei între Adunările Generale este în sarcina Consiliului Director, ce
reprezintă Asociaţia în toate actele sale şi pentru toate faptele sale juridice şi/sau în faţa
oricărei entităţi private sau publice, conform i în limitele prezentului Act Constitutiv i ale
prevederilor Iegale în materie, Între şedinţele Consiliului Director, conducerea Asociaţiei este
asigurată de PreedinteIe Consiliului Director împreună cu Secretarul General. Consiliul
Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane
care nu au calitatea de asociat membru sau sunt străîne de Asociaţie pentru a încheia acte
juridice în numele şi pe seama Asociaţiei sau de a reprezenta Asociaţia i a îndeplini orice alte
atribuţii prevăzute de Statutul Asociaţiei sau stabilite de Adunarea Generală.
Art. 9 Adunarea Generală
9.1. La Adunarea Generală participă toţi membrii Asociaţiei, Pot fi invitaţi să participe Ia
lucrările Adunării Generale, fără drept de vot, membrii onorifici şi alte persoane sau organisme
interesate în realizarea scopurilor Asociaţiei. lniţiativa invitaţiei aparţine oricărui membru aI
Asociaţiei, cu condiţia obţinerii aprobării invitaţiei de către Consiliul Director.
9.2. Adunarea Generală este organul de conducere aI Asociaţiei, se compune din membrii
acesteia şi se convoacă anual sau ori de câte ori este necesar de către Consiliul Director din
inÍţiativa a cel puţin o treime din numărul membrilor săi, Ia data, ora şi în locul stabilite de
Consiliul Director, convocarea trebuie să fie comunicata cu cel puţin 30 zile înainte de data
stabílită, Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an, în Iuna ianuarie pentru
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs şi a bilanţului contabil pentru
anul precedent.
Art. 1O Consiliul Director

10.1. Organul de administrare aI Asociaţiei este Consiliul Director. Consiliul Director urmăreşte
realizarea obiectivelor Asociaţiei, folosirea eficientă ş transparentă a fondurilor acesteia şi
este responsabil cu implementarea şi executarea tuturor deciziilor luate de Adunarea
Generală.
10.2. Consiliul Director este alcătuit din PreedinteIe Consiliului Director, trei Vicepreedinţi,
un Secretar General, un Trezorier ş alţi membri, Consiliul Director poate fi alcătuit şi din
persoane din afara Asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa. Consiliul
Director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare, Nu poate fi membru aI
Consiliului Director, iar dacă era, pierde această calitate orice persoană care ocupă o funcţie
de conducere în cadrul unei instituţii publîce, în situaţia în care Asociaţia are ca scop sprijinirea
activităţii acelei instituţii publice.
10.3 Durata mandatului membrilor Consiliului Director este de 4 ani.
10.4. Membrii Consiliului Directorîşi desfăşoară activitatea în mod benevol, mandatul acordat
acestora fiind gratuit.
10.5. Membrii Consiliului Director sunt:
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1) Conf. Dr. Alina Daniela Tanase, având funcţia de Preedinte aI Consiliului Director,
cetăţean român, domiciliată în Municipiul Bucureti, sector 1, Drm. Pădurea Neagră nr.
19-85, Corp 28 B 18, etaj 2, apartament 25, posesoare a Cărţii de Identitate seria DP,
nr. 168809 emisă de către D.R.PA.B.D, în data de 01.04.2016, CNP 169022128064;
2) Conf. Dr. Coliţă Anca, având funcţia de Vicepreedinte aI Consiliului Director, cetăţean
român, domicilîată în Municipiul Bucureti, sector 2, strada Jean Louis Calderon nr. 47,
posesoare a Cărţii de Identitate seria RX, nr. 772761, emisă de către S.P.C.E.P Sector 2
în data de 27.08.2015, CNP 2680907334993;
3) Conf. Dr. Arghirescu Teodora
Smaranda, având funcţia de Vicepreedinte aI
Consiliului Director, cetăţean român, domiciliată în Municipiul Timisoara, strada
Ioachim Miloia nr. 16, posesoare a Cărţii de Identitate seria TZ nr. 170375, emisă de
către SPCJEP Timi în data de 07.10.2014, CNP 2631104354739;
—

4) Dr. Erzebet Lazar având funcţia de Vicepreedinte aI Consiliului Director, cetăţean
român, domiciliată în Municipiul Tirgu Mures, str. G-ral Ion Dumitrache nr. 52,
posesoare a Cărţii de Identitate seria MS nr 820359, emisă de către SPCLEP Tg. Mures
in data de 16 07 2014, CNP 2620703264360;
-

5) Dr. Mihaela Tevet, având funcţia de Secretar General aI Consiliului Director, cetăţean
român, domiciliat în Municipiul Bucureti, sector 2, oseaua Colentina nr. 53, bloc 59,
scara B, etaj 2, apartament 42, posesoare a Cărţii de Identitate seria RT nr. 723826,
emisă de către SPCEP Sector 2, biroul nr. 2 în data de 08.02.2010, CNP 2750319170364;
6) Conf. Dr. Andrei Colita, având funcţia de Trezorier, cetăţean român, domiciliat în
Municipiul Bucuresti, sector 2, strada Jean Louis Calderon nr. 47, posesor aI Cărţíi de
Identitate seria RX, nr. 735380, emisă de către S.P.C.E.P Sector 2 în data de 25.06.2015,
CNP 1710717421528;
7) Conf. Dr. Horia Bumbea, cetăţean român, domiciliat în Municipiul Bucureti, sector 2,
bulevardul Dacia nr. 122, etaj 1, apartament 2, posesor aI Cărţii de Identitate seria RT,
nr. 623779, emisă de către SPCEP Sector 2, biroul nr. 1 în data de 23.12.2008, CNP
1681208080039;
8) Dr. Ionuţ Ciprian Tomuleasa, cetăţean român, domiciliat în CIuj Napoca, str. Mircea
Eliade, nr 28,etaj 1, apartament 11, posesor aI Cărţii de Identitate seria CJ, nr. 221270
emisă de către SPCLEP CIuj Napoca, în data de 11.08.2016, CNP 1860724270050;
—

Art. 11 Organul de control aI Asociaţiei
11.1, În măsura în care Membrii Asociaţiei vor dori, aceştia vor proceda Ia numirea unui cenzor
în condiţiile Iegale şi statutare, La data înfiinţării Asociaţiei, membrii acesteia decîd să nu
numească un cenzor.
Art. 12 Relaţiile Asociaţiei
12.1. Asociaţia este reprezentată în relaţiile cu terţii de Consiliul Director, prin Preşedintele
acestuia, sau oricare membru aI Consiliului Director, împuternicit în acest sens de Preşedinte,
sau prin orice alte persoane împuternicite în mod expres în acest sens de Consiliul Director.
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12.2. Asociaţia se poate afilia Ia alte organism
e naţionale şi internaţionale, ale căror scopuri
corespund activităţilor pentru care a fost înfiin
ţată, cu aprobarea prealabilă a Adunării
Generale şi cu unanimitatea voturilor membrilo
r fondatori.
12.3. Asociaţia poate stabili relaţii directe cu mini
sterele şi cu celelalte organísme publice, cu
autorităţile Iocale, respectând Iegile şi reglemen
tările în vigoare aplicabíle. În atingerea
scopurilor saie, Asociaţia se poate asocia cu alte
organizaţii, asociaţii sau societăţi, precum şi
cu persoane private din alte ţări, care activează
în domenii de interes comun şi organizează
activităţi similare în baza prevederilor prezentu
lui Act Constitutiv.
Art, 13 Persoane împuternicite
13.1. Persoana împuternicită să îndep)inească
procedura de dobândire a personalităţii
juridice este:
Tănase Alina Daniela, cetăţean român, dom
iciliată în Municipîul Bucureşti, sector 1, Drm.
Pădurea Neagră nr. 19-85, Corp 28 B 18, etaj
2, apartament 25, posesoare a Cărţii de
Identitate seria DP, nr. 168809 emisă de către
D.R.PA.B.D, în data de 01.04.2016, CNP
169022128064, care, în îndeplinirea prezentului
mandat, va putea efectua toate formalităţile
prevăzute de Iege în Iegătură cu înregistrarea
prezentei Asociaţii, precum şi solicitarea şi
obţinerea oricăror permise, autorizaţii şi/
sau alte documente Iegate de o asemenea
înregistrare şi să reprezinte fondatorii în
faţă instanţei competente pentru a obţine
personalitatea juridică şi a înregistra Asociaţia
în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. În
exercitarea prezentului mandat, doamna Tăna
se Alina Daniela va putea delega atribuţiile
ce îi revin unor terţe persoane, inclusiv avoc
aţi, semnăturile acestora fiind opozabile
fondatorilor.
—

—

Prezentul Act Constitutiv a fost semnat în Bucu
reşti, în 25 exemplare originale.
Membri Fondatori,
Tănase3,naDanieIa

Arghirescu Te dora

—

ĺ

T

Smaranda

Mihaela

CoIi

Anca

B mbea ia

CoIJły,,ĺi
Tomuleasa

—Cipria

Calugaroiu Carmen
Elenora

Iflete Alexandra

St fąni,nşLaura

Oana GabriIa Cracíun

Tudqr Gprgeta

Aurora Drgomiristeanu

Nicuta Oara ptilia

Zaharia ‚Çristina Georgiana

DeliaDima

Ranete Ionela Adela

Safta G

rgiana Mihaela

źĹh

‘

