STATUTUL
ASOCIATIEI ROMANE DE TURISM MEDICAL
CAPITOLUL I.
DISPOZIŢII GENERALE.
ART. 1.
Noi, membrii fondatori, din anexa 1 la actul constitutiv, am hotărât să constituim ASOCIAŢIA ROMANA
DE TURISM MEDICAL potrivit Actului constitutiv, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000
cu privire la asociaţii şi fundaţii, completată şi modificată de Legea nr. 246/2005, şi cu Decretul nr.
31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice.
ART. 2.
Asociatia constituie unirea libera a persoanelor fizice si juridice in scopul de a practica sau sprijini
dezvoltarea organizata a turismului medical si pentru imbunatatirea continua a produsului turistic.
ART. 3.
ASOCIAŢIA ROMANA DE TURISM MEDICAL este organizata si functioneaza ca persoana juridica, fara
scop lucrativ, neguvernamentala si apolitica, potrivit dispozitiunilor legale in vigoare si prevederilor
prezentului statut.
ART. 4.
Denumirea Asociaţiei este ASOCIAŢIA ROMANA DE TURISM MEDICAL.
ART. 5.
Asociaţia are sediul în CONSTANTA, B-dul Tomis 20-26, Hotel Tineretului cam 323 .
Sediul Asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului director.
ART. 6.
Asociaţia ASOCIAŢIA ROMANA DE TURISM MEDICAL se constituie pentru o durată nedeterminată de
timp si incepe cu data inscrierii sale ca persoana juridica.
ART. 7.
Asociatia este organizata si isi desfasoara activitatea potrivit Statutului, are deplina autonomie
organizatorica, functionala, financiar - contabila si valutara. Sigla Asociatiei se aproba de Consiliul
Director.

ART. 8.
Patrimoniul social al asociaţiei este alcătuit dintr-un activ patrimonial iniţial în valoare de 800 lei şi este
format din aportul în numerar al fondatorilor. Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în
conformitate cu legislaţia română în materie.
ART. 9.
Scopul Asociaţiei îl constituie promovarea şi dezvoltarea turismului medical romanesc în strainatate prin
cresterea fluxului turistic si asigurarea unei interactiuni armonioase între sectorul turistic si factorii de
ordin social si de mediu.
ART. 10.
Asociatia stimuleaza si promoveaza turismul medical romanesc in strainatate, in care scop actioneaza
pentru:
- Elaborarea unei baze de date spitale / clinici private din Romania.
- Contactarea colaboratorilor straini cu acelasi domeniu de activitate in vedere promovarii conceptului
de turism medical din Romania.
- Atragerea de programe şi finanţări în vederea promovarii si creşterii calităţii turismului medical
romanesc in strainatate.
- Atragerea de programe care să sporească accesibilitatea turismului medical.
- Organizarea si participarea la conferinte, dezbateri, sesiuni stiintifice, simpozioane, colocvii, etc., in
cadrul asociatiei ori in cadrul altor organizatii de profil din tara si strainatate;
- Stabilirea si promovarea de schimburi de date, informatii, publicatii, specialisti, alte forme de
cooperare cu organisme similare din alte tari; participarea la manifestari internationale in turismul
medical
- Elaborarea de studii şi analize pe domeniile de interes turistic.
- Promovarea cooperării cu administraţia locală, judeţeană şi centrală.
-Promovarea cooperării şi a unei comunicări eficiente cu instituţii guvernamentale şi
nonguvernamentale din teritoriu.
- Editarea de materiale promoţionale.
- Editarea, multiplicarea şi difuzarea de materiale informative, inclusiv publicaţii proprii.
- Realizează activităţi economice pentru atingerea scopului.
-Atrage şi utilizează în condiţiile legii, surse financiare sub formă de donaţii, subvenţii, contribuţii,
sponsorizări, taxe, cotizaţii, pentru prestaţii şi asistenţă.
- Promovarea schimbului de date, informaţii, publicaţii, specialişti, cooperarea cu organizaţii şi
organisme similare din ţară şi străinătate.
- Crearea unor parteneriate în ţară şi străinătate pentru promovarea scopului asociaţiei.
- Organizează burse de turism medical şi participări la târguri interne şi internaţionale.
- Coordonarea implementarii programelor de asistenta tehnica externa pentru dezvoltarea turismului
medical;
- Promovarea eticii si deontologiei in practicarea turismului medical;

- Desfăşoară alte activităţi de natură să influenţeze realizarea scopului propus, potrivit dispoziţiilor legale
în vigoare.

Art. 11.
Asociaţia îşi poate constitui filiale sau reprezentanţe în ţară sau în străinătate în condiţiile legii, ca
structuri teritoriale pe baza hotărârii autentificate a Consiliului Director prin care li se alocă un
patrimoniu.
Filiala este condusă de un Consiliu Director propriu alcătuit din trei membri.
Filiala este entitate cu personalitate juridică, putând încheia în nume propriu acte juridice de
administrare şi de conservare în condiţiile stabilite de consiliul director şi se pot încheia acte juridice de
dispoziţie în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al
asociaţiei mamă.

CAPITOLUL II.
MEMBRII.
ART. 12.
Membri ai ASOCIATIEI ROMANE DE TURISM MEDICAL pot fi persoanele fizice si persoanele juridice
care desfasoara activitate in domeniu sau care sprijina, adera la obiectivele si statutul Asociatiei, inteleg
sa participe la infaptuirea acestora si platesc cotizatia in termenul stabilit. Membrii care nu platesc
cotizatia timp de sase luni de la data expirarii anului cotizabil, pierd calitatea de membri si vechimea
neintrerupta in Asociatie.
Inscrierea membrilor in asociatie se face la sediul central sau la unitatea teritoriala pe raza careia isi are
domiciliul sau isi desfasoara activitatea.
ART.13.
La propunerea Consiliului Director, Adunarea generala a asociatiei poate conferi calitatea de presedinte
sau membrii de onoare, unor personalitati cu activitate deosebita in promovarea intereselor turismului
medical, din tara sau din strainatate.
ART. 14.
Calitatea de membru al asociatiei inceteaza:
- prin excludere, pronuntata de Consiliul Director la propunerea Biroului Executiv;
- prin demisie sau prin deces.

CAPITOLUL III.
ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA ASOCIAŢIEI.
Art. 15.
Organele Asociaţiei sunt:
a) Adunarea Generală.
b) Consiliul Director.
c) Cenzorul sau după caz, comisia de cenzori.
Art. 16.
Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor .
Adunarea Generală se întruneşte odată pe an în adunare ordinară şi ori de câte ori este cazul în adunare
extraordinară.
Convocarea Adunării Generale ordinare se face de către Consiliul Director, preşedinte executiv
sau o treime din membrii Asociaţiei prin scrisoare recomandată sau alte mijloace scrise cu confirmare
de primire, cu cel puţin 5 zile înainte.
Convocarea Adunării Generale extraordinare se face de către Consiliul Director, preşedinte sau o
treime din membrii Asociaţiei prin scrisoare recomandată sau alte mijloace scrise cu confirmare de
primire, cu cel puţin 3 zile înainte.
Adunarea Generală este statutar întrunită în prezenţa a două treimi din membrii Asociaţiei şi ia
hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul, la a doua convocare se pot lua decizii cu
prezenţa a 51% din numărul membrilor Asociaţiei şi cu votul majorităţii participanţilor.
Art. 17.
Atribuţiile Adunării Generale:
a) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director şi preşedintele executiv al Asociaţiei stabilindu-le
indemnizaţia;
b) analizarea şi aprobarea programelor anuale de activitate;
c) analizarea şi aprobarea rapoartelor prezentate de către Consiliul Director;
d) aprobarea bugetulului de venituri şi cheltuieli, precum şi bilanţului contabil al Asociaţiei;
e) alegerea şi revocarea cenzorului sau după caz a comisiei de cenzori şi stabilirea indemnizaţiei
acestuia;
f) modificarea sau completarea actului constitutiv şi a statutul Asociaţiei ;
g) aprobă înfiinţarea de filiale sau puncte de lucru ale Asociaţiei;
h) stabilirea taxei de înscriere şi cotizaţia pentru anul în curs;
i) stabilirea numărului de personal pentru anul în curs;
j) aprobarea regulamentului de ordine interioară al asociaţiei;
k) aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului Director după încheierea exerciţiului financiar
al fiecărui an în funcţie de raportul Cenzorului;

l) hotărăşte în orice alt domeniu de interes pentru asociaţie care nu este dat în competenţa Consiliului
Director.
m) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
n.) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
o)orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut ;
Dezbaterile şi hotărârile Adunării Generale sunt consemnate în procese verbale într-un registru special.
Art. 18.
Consiliul Director este ales de către Adunarea Generală pentru o perioadă de patru ani.
Structura Consiliului Director este următoarea: preşedinte executiv, doi vicepresşedinţi, secretar
si 11 membrii.
Membrii Consiliului Director la sfârşitul mandatului pot fi reconfirmaţi pentru un nou mandat.
Consiliul Director se reuneşte odată la trei luni sau ori de câte ori este necesar.
Convocarea Consiliului Director se face de către preşedintele executiv cu trei zile înainte, telefonic
sau în scris, iar în lipsa acestuia de către secretar.
Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit
şi din persoane din afara asociaţiei , în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa .
Consiliul Director conduce activitatea Asociaţiei între adunările generale exercitând următoarele
atribuţii:
a) Încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei.
b) Întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi îl supune aprobării Adunării Generale.
c) Aprobă structurarea pe posturi a fondului de salarii conform bugetului de venituri şi cheltuieli.
d) Angajează şi eliberează din funcţie personalul executiv.
e) Propune Adunării Generale modificări ale Statului Asociaţiei.
f) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi care nu sunt date în competenţa Adunării
Generale.
g) Întocmeşte regulamentul de ordine interioară al Asociaţiei.
h) Prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de
venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul
programelor asociaţiei ;
Art. 19.
Membrii Consiliului Director care într-o anumită problemă supusă hotărârii sale sunt interesaţi personal
sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al
patrulea inclusiv nu vor putea lua parte nici la deliberare şi nici la vot. În caz contrar vor răspunde pentru
daunele cauzate asociaţiei dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
Art. 20.
Deciziile Consiliului Director contrare legii, Actului Constitutiv sau Statutului Asociaţiei pot fi atacate în
justiţie de către membrii Asociaţiei.

În caz de descompletare a Consiliului Director, funcţiile rămase libere se completează prin
cooptare dintre membrii asociaţiei cu validarea Adunării Generale.
Deliberările şi hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese verbale de şedinţă
semnate de cei prezenţi.
Art. 21.
Nu poate fi membru al consiliului director, iar dacă era, pierde aceasta calitate orice persoană care
ocupă o functie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia respectivă are ca scop
sprijinirea activităţii acelei instituţii publice;
Art. 22.
Preşedintele executiv al Consiliului Director:
a) Coordonează activitatea Consiliului Director între şedinţele acestuia ducând la îndeplinire hotărârile
acestuia.
b) Coordonează şi controlează activitatea personalului angajat al Asociaţiei propunând promovarea
acestuia în funcţie.
c) Este ordonator de credite al Asociaţiei având dreptul de semnătură în bancă .
d) Reprezintă Asociaţia în raporturile cu alte asociaţii sau instituţii publice sau private.
e) Răspunde pentru buna gestionare a patrimoniului Asociaţiei.
f) Iniţiază, împreună cu personalul angajat programele de activitate ale asociaţiei şi proiectele de
finanţări ale acesteia, pe care le supune aprobării Consiliului Director.
g) Urmăreşte derularea bugetului Asociaţiei aprobând toate cheltuielile după necesităţile asociaţiei.
h) Aprobă primirea de noi membrii cu condiţia validării ulterioare de către Adunarea Generală.
Art. 23.
Controlul financiar este asigurat de un Cenzor ales de Adunarea Generală. În realizarea competenţelor
sale Cenzorul:
a) Verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei.
b) Verifică legalitatea derulării bugetului de venituri şi cheltuieli.
c) Întocmeşte rapoarte pe care le prezintă Adunării Generale în vederea decărcării de gestiune a
membrilor Consiliului Director.
d) Participă la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot.
e) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite prin Regulamentul de funcţionare.
Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

CAPITOLUL IV.
RESURSELE PATRIMONIALE ŞI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI.
Art. 24.
Veniturile Asociaţiei sunt formate din:
a) fondul initial, constituit din contributiile membrilor fondatori
b) cotizaţiile membrilor;
c) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;
d) donaţii, sponsorizări sau legate;
e) venituri realizate din activităţi economice directe;
f) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
g) alte venituri prevăzute de lege.
h) dividentele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţii sau de federaţii
i) valorificarea publicatiilor si din alte activitati permise de lege.
Art. 25.
Asociaţiile pot înfiinţa societăti comerciale comerciale. Dividentele obţinute de asociaţii, din activităţile
acestor societăţi dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc în mod obligatoriu
pentru realizarea scopului asociaţiei.
Art. 26.
Asociaţiile pot desfăşura orice alte activităţi directe dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strînsă
legătură cu scopul principal al persoanei juridice.
Art. 27.
Principalele cheltuieli:
a) salarii şi adausuri la salarii;
b) indemnizaţii, prime şi premii;
c) procurări de rechizite şi imprimate de birou;
d) chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;
e) delegaţii, cazare, transport, diurnă;
f) apă, canal, salubritate;
g) energie electrică şi gaze naturale;
h) alte cheltuieli.
Cheltuielile se efectuează conform prevderilor bugetului de venituri şi cheltuieli.
Art. 28.
Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie a
fiecărui an.

CAPITOLUL V.
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA.
Art. 29.
Asociaţia se va dizolva:
1. De drept prin :
- realizarea scopului sau după caz imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită,
dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop .
- imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu statutul
asociaţiei, dacă această situţie durează de mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului,
adunarea generală sau , după caz, consiliul director trebuia să se constituie .
- reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a complinit timp de 3
luni .
Constatatrea dizolvării se realizează prin hotărîrea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul
asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate .
2. Prin hotărâre judecătorească la cererea oricărei persoane interesate atunci când:
-scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice.
- realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice.
- asociaţia urmăreşte alt scop de cât cel pentru care s-a constituit.
- cînd asociaţia devine insolvabilă
- asociaţia nu mai obţine autorizaţiile necesare potrivit legii.
Instanţa competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în a cărei circumscripţie asociaţia îşi are
sediul .
3. Prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la dat şedinţei de dizolvare , hotărîrea
adunării generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul , pentru a fi
înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor .
4. În alte situaţii prevăzute de lege.
Art. 30.
În cazul dizolvării asociaţiei lichidatorii se numesc de Adunarea Generală sau după caz de instanţa
judecătorească. Odată cu numirea lichidatorilor mandatul Consiliului Director încetează. Lichidatorii la
intrarea în funcţie efectuează inventarul şi încheie un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi
pasivului. Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale asociaţiei şi să ţină
un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei acestora. Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul
sub controlul Cenzorului.

Art. 31.
Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele, de a plătii
creditorii, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile. Lichidatorii pot
realiza numai acele operaţiuni care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.
Art. 32.
În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice,
aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice fără scop patrimonial şi cu scop identic sau
asemănător.
Dacă în termen de şase luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit să transmită
bunurile în condiţiile aliniatului precedent, acestea se atribuie de către instanţa de judecată unei
persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
Data transmiterii bunurilor este aceea a întocmirii procesului verbal de predare - preluare, dacă
prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.
Art. 33.
Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui
termen de şase luni de la publicarea dizolvării Asociaţiei. După încheierea lichidării, lichidatorii sunt
obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare
operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţilor şi fundaţiilor al Judecatoriei în a cărei circumscripţie
Asociaţia işi are sediul şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest registru.
Art. 34.
Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Radierea se face
pe baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile
asumate.
Art. 35.
Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legii.

