ASOCIATIA “SOCIETATEA ROMANA
DE ONCO-HEMATOLOGIE PEDIATRICA”

STATUT

DISPOZITII GENERALE

Asociatia “Societatea Romana de Onco-Hematologie Pediatrica” (S.R.O.H.P.) este o
asociatie profesionala a medicilor oncopediatri si de hematologie pediatrica, (specializati in
domeniul cancerului si al bolilor hematologice ale copilului).
S.R.O.H.P. este o organizatie de tip asociativ, neguvernamentala, apolitica, autonoma,
fara scop patrimonial (sau lucrativ), constituita pe baza dreptului la libera asociere, prin
exprimarea consimtamantului liber si neviciat a membrilor sai fondatori (nominalizati in anexa
care face parte integranta din Actul Constitutiv al S.R.O.H.P., inscrisuri pe care le atasam
prezentului Statut).
S.R.O.H.P. poate reuni persoane fizice si juridice din tara si din strainatate, agenti
economici, societati profesionale, si este deschisa tuturor celor care adera la activitatea acesteia,
indiferent de nationalitate, convingeri politice sau religioase si care respecta conditiile
prezentului statut, prevederile O.G. nr. 26/2000 si celelalte acte normative in vigoare incidente.

CAPITOLUL I
DENUMIREA, SEDIUL SI DURATA ASOCIATIEI S.R.O.H.P.

Art. 1 Prezenta asociatie profesional-stiintifica poarta denumirea “Societatea Romana
de Onco-Hematologie Pediatrica”.
Art. 2 Sediul principal al societatii se stabileste in Strada I.C.Bratianu Nr.153, com.
Balotesti, sat Balotesti, camera 1, jud. Ilfov.
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Sediul poate fi schimbat in orice alta localitate, pe baza hotararii Consiliului Director,
aceasta modificare fiind operata in Registrul asociatiilor si fundatiilor in baza cererii de inscriere
a modificarii insotita de procesul-verbal al sedintei Consiliului Director, in forma autentificata.
Art. 3 Durata S.R.O.H.P este nelimitata, si aceasta isi incepe activitatea de la data
inscrierii ei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

CAPITOLUL II
SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI S.R.O.H.P.

Art. 4 Scopul S.R.O.H.P. consta in dezvoltarea, afirmarea si aprofundarea cunostintelor
teoretice si practice ale oncopediatriei (cancerul copilului) si ale bolilor hematologice ale
copilului, prin:
-

-

-

Promovarea cercetarii stiintifice in domeniul bolilor canceroase si hematologice la copii
si adolescenti;
Colaborarea cu institutele de invatamant superior medical si din domenii inrudite, in
vederea formarii si perfectionarii unor specialisti cu inalta pregatire profesionala;
Participarea la perfectionarea, modernizarea si reforma asistentei oncologice si
hematologice in general si a celei hematooncopediatrice, in special;
Colaborarea cu alte institutii profesional-stiintifice, institute de cercetare din tara si din
strainatate, in scopul asigurarii sanatatii publice si prevenirii bolilor hematologice si
oncologice la copii si la adulti, precum si a bolilor transmisibile;
Respectarea drepturilor copilului, precum si a drepturilor pacientilor;
Elaborarea unor strategii specifice care sa sustina Programul National de Prevenire si
control al cancerului in conformitate cu Legea 100/98 (Legea privind asistenta sanatatii
publice);
Ridicarea prestigiului, reprezentarea, sustinerea si promovarea intereselor profesionale si
stiintifice, precum si protejarea activitatilor tuturor membrilor S.R.O.H.P., atat pe plan
intern cat si international.

Art. 5 Pentru realizarea scopului propus, S.R.O.H.P. va duce la indeplinire urmatoarele
obiective de activitate:
-

-

Sprijina si organizeaza in tara congrese nationale, conferinte, consfatuiri, simpozioane si
participa prin delegatii sai la congresele internationale si la orice fel de alte manifestari
stiintifice;
Organizeaza sedinte de comunicari si referate stiintifice si publica lucrari de specialitate
in revistele medicale;
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-

-

Obtine si acorda burse in strainatate;
Acorda premii si distinctii pentru activitate profesional-stiintifica deosebita;
Organizeaza impreuna cu societati similare din tara si din strainatate sau universitati
medicale, programe de perfectionare, prin educatie continua;
Se afiliaza la organizatii internationale de profil si colaboreaza cu societati similare din
alte tari;
Editeaza, publica si difuzeaza prin mijloace proprii sau pe baza de colaborare: carti,
reviste, lucrari de specialitate, materiale publicitare, documentatii, traduceri din si in
limba romana, etc.;
Activitatea publicistica se realizeaza in principal ( dar nu exclusiv) prin Revista Romana
de Oncopediatrie;
Colaboreaza in cadrul Asociatiei Medicale Romane cu celelalte asociatii profesionalstiintifice, cu Ministerul Sanatatii pentru realizarea Programului National de prevenire si
control al cancerului, cu Colegiul National al Medicilor ( si cu filialele judetene ale
acestuia), cu Colegiul National al Farmacistilor ( si cu filialele judetene ale acestuia ), cu
Casa Nationala de Sanatate si cu Consiliile C.A.S. Judetene.

Art. 6 S.R.O.H.P. are autonomie fata de orice organizatie la care adera. S.R.O.H.P. are
autoadministrare si organizare independenta a activitatilor sale.
Art. 7 S.R.O.H.P. poate infiinta societati comerciale. Dividentele obtinute din activitatea
acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc
obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei.
Art. 8 S.R.O.H.P. poate desfasura orice alta activitate economica directa, daca aceasta are
character accesoriu si este in stransa legatura cu scopul principal al acesteia.

CAPITOLUL III
COMPONENTA S.R.O.H.P

Art. 9 S.R.O.H.P. este constituita din:
-

Membrii titulari
Membrii asociati
Membrii onorifici

Art. 10 Calitatea de membru titular se dobandeste de catre persoanele cu pregatire
universitara si cu studii medii sau postliceale, ca: medici, chimisti, psihologi, asistenti medicali,
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etc., care activeaza direct in domeniul oncopediatriei si al hematologiei, si care adera la prezentul
statut si contribuie la realizarea scopului si obiectivelor S.R.O.H.P.
Membrii asociati sunt persoanele cu pregatire universitara din alte specialitati, precum si
studentii care manifesta interes pentru activitatea S.R.O.H.P.
Membrii onorifici pot fi personalitati din domeniul medical, personalitati stiintifice din tara si
din strainatate care au contribuit si contribuie la dezvoltarea domeniului oncopediatriei si
hematologiei si care sprijina realizarea scopului si a obiectivelor asociatiei, precum si alte
persoane care contribuie – inclusiv material – la realizarea scopului si a obiectivelor asociatiei.
Art. 11 Calitatea de membru onorific se dobandeste la recomandarea a cel putin doi membrii
titulari, dupa aprobarea Consiliului Director si a Adunarii Generale a S.R.O.H.P.
Calitatea de membru titular sau de membru asociat se dobandeste prin aprobarea cererii de
adeziune de catre Consiliul Director si a Adunarii Generale a S.R.O.H.P., si dupa achitarea taxei
de inscriere stabilita de Adunarea Generala a S.R.O.H.P. in Regulamentul de organizare si
functionare al asociatiei.
Art. 12 Membrii S.R.O.H.P. au urmatoarele drepturi:
-

Sa participe activ la congresele nationale ale S.R.O.H.P.
Sa fie alesi in organele de conducere, administrare si control ale S.R.O.H.P., in conditiile
prezentului statut si cu respectarea normelor legale in vigoare incidente;
Sa fie alesi in organele de control si in diverse comisii in domeniile de specialitate;
Sa aiba acces la mijloacele de informare ale S.R.O.H.P. ;
Sa participe la toate manifestarile S.R.O.H.P. si sa fie sprijiniti in acest sens;
Sa publice lucrari in revistele de specialitate si in alte publicatii din domeniu;
Sa-si exprime in mod liber opinia privind activitatea S.R.O.H.P..

Art. 13 Membrii S.R.O.H.P. au urmatoarele obligatii:
-

Sa participe activ la indeplinirea scopului si a obiectivelor S.R.O.H.P.;
Sa respecte prevederile prezentului statut;
Sa respecte etica si deontologia profesionala;
Sa se preocupe constant de perfectionarea competentei profesionale si stiintifice;
Sa achite cu regularitate si la termenul stabilit cotizatia anuala.

Art. art. 131 Cotizaţiile:
- cotizaţiile se plătesc anual, pentru anul în curs; cotizaţia anuală include abonamentul la
publicaţia oficială a societăţii;
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cuantumul cotizaţiilor anuale este stabilit de Consiliul Director cu ocazia elaborării şi
aprobării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul în curs şi se comunică membrilor în
publicaţia de specialitate şi pe alte căi;
- cotizaţiile se actualizează în funcţie de gradul de inflaţie comunicat oficial şi de alţi
factori;
membrii onorifici sunt scutiţi de plata taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale.
-

Art. 14 Calitatea de membru S.R.O.H.P. este inalienabila si personala.
Art. 15 Calitatea de membru S.R.O.H.P. inceteaza in urmatoarele cazuri:
-

la cerere
prin excludere

Art. 16 Masura excluderii se ia fata de membrii care:
a. Nu respecta conditiile statutare, regulamentele de ordine interioara si disciplina, sau care
prin comportamentul lor prejudiciaza in orice fel activitatea S.R.O.H.P. In acest caz,
excluderea se ia prin hotararea Consiliului Director cu votul a 2/3 din componenta
acestuia si in urma confirmarii acestei masuri de catre Adunarea Generala a S.R.O.H.P.
b. Prin neachitarea cotizatiei anuale la termenul stabilit.

CAPITOLUL IV
ORGANIZAREA, CONDUCEREA SI FUNCTIONAREA S.R.O.H.P.

Art. 17 Pentru coordonarea activitatii S.R.O.H.P. si realizarea scopului propus, pentru
conducerea acesteia precum si pentru administrarea patrimoniului sau, se constituie urmatoarele
organe:
-

Adunarea Generala
Consiliul Director
Cenzorul sau – dupa caz- comisia de cenzori

Art. 18 Adunarea Generala este organul suprem de conducere al S.R.O.H.P. si este alcatuit
din totalitatea membrilor asociatiei.
Art. 19 Adunarea Generala a S.R.O.H.P. se intruneste in sesiunea ordinara annual, in ultima
zi a Conferintei Nationale Anuale a S.R.O.H.P., Adunarea Generala avand drept de control
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permanent asupra Consiliului Director si asupra cenzorului (sau Comisiei de Cenzori – dupa
caz).

-

Art. 20 Atributiile Adunarii Generale sunt urmatoarele:
dezbate şi aprobă statutul şi actul constitutiv al asociaţiei, modificările şi completările acestora;
dezbate şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al asociaţiei;
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;
alege şi revocă membrii Consiliului Director şi ai Comisiei de Cenzori;
aprobă constituirea de filiale, sucursale, precum şi activităţi cu scop lucrativ;
validează primirea de noi membri si excluderea membrilor, la propunerea Consiliului Director;
confera calitatea de membru onorific al S.R.O.H.P.;
aprobă asocierea/afilierea sau colaborarea cu organizaţii naţionale şi internaţionale similare;
aprobă dizolvarea şi lichidarea asociaţiei; bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite unei
persoane juridice desemnată de Consiliul Director;
soluţionează contestaţiile împotriva deciziilor luate de Consiliul Director;
alte atribuţii prevăzute de lege sau statut
Art. 21 Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an (ordinară) şi ori de câte ori este
necesară dezbaterea unor probleme ce intră în competenţa sa (extraordinara).
Convocarea se face în scris ( printr-un ziar de circulatie nationala ), cu precizarea ordinii de
zi, de regulă cu cel puţin 30 de zile înainte, în cazul sesiunilor ordinare şi cu cel puţin 10 zile
înainte, în cazul sesiunilor extraordinare, de către Preşedinte, Consiliul Director, Comisia de
Cenzori (sau cenzor) sau la solicitarea a 2/3 din totalul membrilor titulari.
Documentele ce vor face obiectul discuţiei vor fi puse la dispoziţie la sediul Asociaţiei sau
vor fi transmise prin scrisoare sau e-mail membrilor care solicită în mod expres acest lucru.
Art. 22 Lucrările şedinţei Adunării Generale se vor desfăşura în mod valabil indiferent de
numărul membrilor prezenţi iar deciziile sunt luate prin votul a cel puţin jumătate plus unu din
numărul membrilor prezenţi.
Art. 221 Membrii care nu pot participa la Adunarea Generala pot da împuternicire membrilor
care participă la Adunare, pentru a-i reprezenta. Împuternicirea poate fi trimisă prin poştă sau
prin fax către persoana care îl va reprezenta pe membrul lipsă la Adunarea Generală.
Votul membrilor titulari în cadrul Adunării generale poate fi exprimat şi prin corespondenţă
(e-mail, fax, precum si orice alt mijloc de comunicare prin care se poate face dovada
comunicarii).
Vor fi luate în calcul şi voturile exprimate prin corespondenţă de membrii care au solicitat
transmiterea documentelor ce fac obiectul ordinii de zi conform art. 21 alin. 3 din Statut.
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Art. 23 Asociatul care intr-o anumita problema supusa Adunarii Generale a S.R.O.H.P. , este
interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii ori descendentii sai, rude in linie colaterala sau
afinii sai pana la gradul al patrulea – inclusiv – nu va putea lua parte la deliberare, nici la vot.
Asociatul care incalca aceste dispozitii, este raspunzator de daunele cauzate S.R.O.H.P., daca
fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.
Art. 24 Hotararile Adunarii Generale a S.R.O.H.P. – luate in limitele legii, sunt obligatorii si
pentru asociatii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat impotriva.
Hotararile Adunarii Generale a S.R.O.H.P. contrare legii, actului constitutiv sau statutului pot
fi atacate in justitie de catre asociatii care nu au participat la Adunarea Generala sau au votat
impotriva hotararii, si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta in termen de
15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare, sau de la data cand a avut loc sedinta
( dupa caz ).
Cererea de anulare se solutioneaza de catre Judecatoria in a carei circumscriptie isi are
sediul S.R.O.H.P.
Art. 25 Adunarea Generala aproba Regulamentul de organizare si functionare al
S.R.O.H.P., care va fi intocmit de Consiliul Director.
Art. 26 Consiliul Director – este organul operativ de conducere si asigura punerea in
aplicare a hotararilor Adunarii Generale a S.R.O.H.P.
Art. 27 Consiliul Director este ales pe o perioada de 4 ani.
Art. 28 Consiliul Director este alcatuit din:
a. Presedinte
b. Vicepresedinte
c. Secretar
d. Trezorier.
Candidatii la functia de Presedinte nu vor fi propusi, ci isi vor depune individual
candidatura.
Presedinte ales va desemna vicepresedintele, secretarul si trezorierul/cenzorul.
Art. 29 Nu poate fi membru al Consiliului Director al S.R.O.H.P., iar daca era pierde
aceasta calitate – orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii
publice, daca S.R.O.H.P. are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice.

Art. 30 Atributiile Consiliului Director:
a. Coordoneaza activitatea curenta a S.R.O.H.P.;
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b. Intocmeste si prezinta spre aprobare Adunarii Generale a S.R.O.H.P. raportul
de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de cheltuieli;
c. Stabileste atributiile si salariile personalului angajat; recompense, indemnizatii
pentru functiile de conducere, in limita fondurilor aprobate;
d. Incheie acte juridice in numele si pe seama S.R.O.H.P. In acest sens, Consiliul
Director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive (
chiar persoane care nu au calitatea de membru al S.R.O.H.P. sau sunt straine
de asociatie ) pentru a indeplini aceasta atributie;
e. Stabileste si aproba colaborarea cu Ministerele, persoanele fizice sau juridice
din tara sau strainatate;
f. Aproba imputerniciri speciale;
g. Aproba primirea si excluderea de membrii in conditiile prevazute de prezentul
statut;
h. Aproba organigrama si politica de personal ale S.R.O.H.P.;
i. Raspunde in fata Adunarii Generale a S.R.O.H.P. pentru activitatea
desfasurata.
j. Propune Cenzorul ( sau Comisia de Cenzori dupa caz ) pentru controlul
activitatii financiar-contabile a S.R.O.H.P.;
k. Exercita orice atributii prevazute de actele normative in vigoare in vederea
realizarii scopului si obiectivelor stabilite prin prezentul statut.
Art. 31 Consiliul Director poate elabora un regulament intern propriu de functionare.
Art. 32 Consiliul Director al S.R.O.H.P. este ales pe o perioada de 4 ani de catre
Adunarea Generala a S.R.O.H.P. intrunita in prezenta a cel putin 2/3 din membrii componenti.
Alegerea Consiliului Director se face de catre Adunarea Generala la termenul stabilit, in
conditiile prevazute de prezentul statut.
Art. 33 Consiliul Director se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar, la
initiativa Presedintelui – a Vicepresedintelui ori a Directorului Executiv.
Art. 34 Presedintele S.R.O.H.P. reprezinta si angajeaza S.R.O.H.P. in raporturile cu tertii,
persoane fizice din tara si din strainatate.
Art. 35 Consiliul Director ia decizii care sunt obligatorii pentru buna desfasurare a
S.R.O.H.P. care se consemneaza de catre secretarul acestuia intr-un registru special de proceseverbale, semnat de Presedintele, Directorul Executiv si Secretarul S.R.O.H.P.
Art. 36 Pentru a fi alesi in Consiliul Director al S.R.O.H.P., de catre Adunarea Generala,
membrii asociatiei trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
-

Sa participe activ la ducerea la indeplinire a obiectivelor propuse in vederea realizarii
scopului S.R.O.H.P.
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-

Sa nu fie membru in conducerea vreunei organizatii, asociatii, fundatii etc., cu interese
contrare scopului prezentei asociatii;
Sa nu ocupe o functie de conducere in cadrul une institutii publice, daca S.R.O.H.P. are
ca scop sprijinirea acelei institutii publice.

Art. 37 Directorul Executiv al S.R.O.H.P. asigura:
a. Gestionarea activitatii curente;
b. Elaborarea strategiei de folosire a fondurilor conform normelor legale;
c. Elaborarea raportului anual privind desfasurarea activitatii filialelor si
supunerea acestuia spre aprobarea Consiliului Director si Adunarii Generale a
S.R.O.H.P.;
d. Elaborarea statului de functii al personalului salariat si supunerea acestuia spre
aprobare Consiliului Director;
e. Elaborarea Regulamentului de organizare si functionare a S.R.O.H.P. si
supunerea spre aprobare a acestuia Consiliului Director si Adunarii Generale a
S.R.O.H.P.;
f. Colaborarea cu insitutiile, organizatiile si persoanele fizice si juridice;
g. Incheierea si desfacerea contractului de munca al personalului; Orice alte
atributii date in sarcina sa de catrte Consiliul director
h. Orice alte atributii date in sarcina sa de catre Consiliul Director.
Art. 38 Pentru desfasurarea in bune conditii si cu caracter de continuitate a activitatii
asociatiei, Presedintele Consiliului Director poate sa dea mandat pe perioada limitata
Vicepresedintelui, cu precizare ( in scris ) a sferei de activitate, durata si limitele acestui mandat.
Art. 39 Deciziile Consiliului Director al S.R.O.H.P., contrare legii, actului constitutiv ori
statutului asociatiei, pot fi atacate in justitie in aceleasi conditii ca si cele prevazute de art. 24 din
prezentul statut.

CAPITOLUL V
CONTROLUL FINANCIAR INTERN

Art. 40 Controlul financiar intern al S.R.O.H.P. este asigurat de un cenzor iar in cazul in
care asociatia are mai mult de 100 de membrii pana la data intrunirii ultimei Adunari Generale,
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controlul financiar intern va fi exercitat de o Comisie de Cenzori, alcatuita dintr-un numar impar
de membrii, din care majoritatea este formata din asociati.
Art. 41 Cenzorul ( sau Comisia de Cenzori – dupa caz ) este ales de Adunarea Generala a
S.R.O.H.P. pe o perioada de 4 ani, prin vot uninominal, in prezenta a cel putin 2/3 din membrii
acesteia, cu votul majoritatii simple ( jumatate plus unu voturi ), putand fi revocati in aceleasi
conditii. Cenzorul poate fi din afara asociatiei.
Art. 42 Cenzorul ( sau cel putin unul din componentii Comisiei de Cenzori alesi de
Adunarea Generala a S.R.O.H.P. ) trebuie sa aiba pregatire de specialitate.
Art. 43 In realizarea competentei sale, Cenzorul ( sau Comisia de Cenzori ) are
urmatoarele atributii:
a. Verifica modul in care este administrat patrimoniul S.R.O.H.P.;
b. Intocmeste rapoarte anuale si le supune spre aprobare Adunarii Generale a
S.R.O.H.P., precum si informari trimestriale pe care le aduce la cunostinta
Consiliului Director al S.R.O.H.P.;
c. Participa la sedintele Consiliului Director al S.R.O.H.P., fara drept de vot;
d. Verifica actele de gestiune ale S.R.O.H.P.;
e. Indeplineste oricare alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea
Generala a S.R.O.H.P.
Art. 44 Comisia de Cenzori ( in cazul in care controlul financiar intern al S.R.O.H.P. se
realizeaza de catre aceasta ), poate elabora un Regulament intern propriu de functionare, iar
regulile generale de organizare si functionare care o privesc, vor fi aprobate de catre Adunarea
Generala a S.R.O.H.P.
Art. 45 Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

CAPITOLUL VI
PATRIMONIUL S.R.O.H.P.
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Art. 46 Patrimoniul initial al S.R.O.H.P. este constituit din aportul in bani al membrilor
fondatori, in suma de 2.800.000 lei ( doua milioane opt sute mii lei ), reprezentand dublul
salariului minim brut pe economie la data infiintarii prezentei asociatii.
Patrimoniul S.R.O.H.P. se compune din toate bunurile mobile si imobile ( inclusiv
mijloace fixe ) si din toate mijloacele banesti care vor fi aduse ca aport, consemnate in evidentele
contabile si de gestiune ale S.R.O.H.P. Patrimoniul va fi structurat sub forma activului si
pasivului patrimonial al S.R.O.H.P., anual, la 31 decembrie, conform bilantului contabil si fondul
de gestiune ( cu venituri si cheltuieli ), respectandu-se normele legale in vigoare.
Art. 47 Veniturile S.R.O.H.P. provin din:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.

Cotizatia membrilor si taxa de inscriere in S.R.O.H.P.;
Donatii, legate, colecte;
Sponsorizari;
Taxe provenind din organizarea de manifestari cu caracter stiintific si de
specialitate;
Venituri provenind din actiuni editoriale;
Credite si imprumuturi;
Dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in
conditiile legale;
Dividendele societatilor comerciale infiintate de S.R.O.H.P. ( de regula cu
profil de specialitate ), in cazul in care aceste dividende nu se reinvestesc in
aceleasi societati comerciale, si cand este obligatorie folosirea lor pentru
realizarea scopului S.R.O.H.P.;
Venituri realizate din activitati economice directe, daca aceste activitati au
caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al S.R.O.H.P.;
Orice alte venituri cu caracter sporadic sau permanent provenite din
activitatile intreprinse de S.R.O.H.P., cu respectarea legislatiei in vigoare.

Art. 48 Toate beneficiile realizate din activitatile S.R.O.H.P. vor fi destinate realizarii
scopului sau, neputand crea profit membrilor sai.
Art. 49 Patrimoniul S.R.O.H.P. nu poate fi grevat de datorii sau obligatii ale membrilor
acesteia.
Art. 50 Exercitiul economico-financiar al S.R.O.H.P. incepe la 1 ianuarie al fiecarui an, si
se incheie la 31 decembrie.
Primul exercitiu financiar va incepe la data inregistrarii S.R.O.H.P. in registrul
asociatiilor si fundatiilor.
Art. 51 Bilantul contabil se incheie anual, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli va fi
intocmit de catre Consiliul Director si va fi aprobat de Adunarea Generala a S.R.O.H.P.
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CAPITOLUL VII
ACTIVITATEA PUBLICISTICA
Art. 52 Activitatea publicistica a S.R.O.H.P. se realizeaza in special prin editarea Revistei
Romane de Onco-Hematologie Pediatrica, condusa de un Colegiu de redactie alcatuit dintr-un
redactor sef, secretar de redactie si membrii.
Art. 53 Activitatea publicistica a S.R.O.H.P. poate fi realizata in general prin orice alte
mijloace publicistice ( brosuri informative, documentare, etc. ).

CAPITOLUL VIII
FILIALE SI FEDERATII
Art. 54 S.R.O.H.P. isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un numar minim
de 3 membri, cu organe de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al S.R.O.H.P.
Art. 55 Filialele sunt entitati cu personalitate juridica, putand incheia in nume propriu
acte juridice de administrare si de conservare, in conditiile stabilite de S.R.O.H.P. prin actul
constitutiv al filialei.
Filialele pot incheia acte juridice de dispozitie in numele si pe seama asociatiei, numai pe
baza hotararii prealabile a Consiliului Director al S.R.O.H.P.
Art. 56 Filiala se constituie prin hotararea autentificata a Adunarii Generale a S.R.O.H.P.
Art. 57 Filiala se inscrie in Registrul asociatiilor si fundatiilor de la judecatoria in
circumscriptia careia urmeaza sa-si aiba sediul filiala.
Art. 58 In vederea inscrierii filialei, reprezentantul S.R.O.H.P. va depunde cererea de
inscriere impreuna cu hotararea de constituire a filialei si cu actele doveditoare ale sediului si
patrimoniului initial la Judecatoria in circumscriptia careia urmeaza sa-si aiba sediul filiala.
Art. 59 Filiala dobandeste personalitate juridica de la data inscrierii ei in Registrul
asociatiilor si fundatiilor.
Art. 60 S.R.O.H.P. impreuna cu alta asociatie sau fundatie se va putea constitui in
federatie.
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Art. 61 Federatia dobandeste personalitate juridica proprie dupa inscrierea ei in Registrul
federatiilor, care se afla la grefa Tribunalului in a carui circumscriptie urmeaza sa-si aiba sediul
federatia, si dupa ce, in prealabil, cererea de inscriere a federatiei a fost solutionata favorabil ( in
sensul admiterii ) de catre acelasi Tribunal.
Art. 62 S.R.O.H.P. si celelalte subiecte de drept care constituie o federatie, isi pastreaza
propria personalitate juridica, inclusiv patrimoniul propriu.
Art. 63 In cazul dizolvarii federatiei, bunurile ramase in urma lichidarii, se transmit in
proportia in care au fost aduse ca aport catre persoanele juridice constituente.

CAPITOLUL IX
INCETAREA ACTIVITATII; DIZOLVAREA SI LICHIDAREA S.R.O.H.P.

SECTIUNEA I – DIZOLVAREA S.R.O.H.P.
Art. 64 S.R.O.H.P. se dizolva:
a. De drept;
b. Prin hotararea judecatoriei;
c. Prin hotararea Adunarii Generale a S.R.O.H.P.
Art. 65 S.R.O.H.P. se dizolva de drept:
a. La implinirea perioadei ( la expirarea duratei ) pentru care a fost constituita;
b. La realizarea scopului propus, sau in cazul imposibilitatii realizarii scopului
pentru care a fost constituita, daca in termen de trei luni de la constatarea unui
asemenea fapt nu se produce schimbarea acelui scop;
c. In cazul imposibilitatii constituirii Adunarii Generale sau a Consiliului
Director al S.R.O.H.P. in conformitate cu prezentul statut, daca aceasta
situatie dureaza mai mult de 1 an de la data la care – potrivit statutuluiAdunarea Generala sau Consiliul Director trebuiau constituite;
d. In cazul reducerii numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta
nu a fost complinit timp de trei luni.
Constatarea dizolvarii in cazurile prevazute de art. 65 din prezentul statut se realizeaza
prin hotararea pronuntata de judecatoria in a carei raza teritoriala se afla sediul S.R.O.H.P., la
cererea oricarei persoane interesate.
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Art. 66 S.R.O.H.P. se dizolva prin hotarare judecatoreasca; la cererea oricarei persoane
interesate, in urmatoarele conditii:
a. Cand scopul sau activitatea S.R.O.H.P. au devenit ilicite sau contrare ordinii
publice;
b. Cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii
publice;
c. Cand S.R.O.H.P. urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
d. Cand S.R.O.H.P. a devenit insolvabila;
e. Cand natura scopului sau obiectivele propuse in cadrul desfasurarii activitatii
S.R.O.H.P. impun anumite autorizatii administrative, aceste activitati
neputand fi initiate – sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, decat
dupa obtinerea autorizatiilor respective.
Instanta competenta sa solutioneze cererea de dizolvare a S.R.O.H.P. in cazurile
prevazute de art. 66 din prezentul statut, este judecatoria in circumscriptia careia se afla sediul
S.R.O.H.P.
Art. 67 S.R.O.H.P. se poate dizolva si prin hotararea Adunarii Generale, cu votul a cel
putin 2/3 din numarul membrilor componenti. In aceasta situatie, S.R.O.H.P. este obligata sa
depuna la judecatoria in circumscriptia careia se afla sediul S.R.O.H.P., in termen de 15 zile de la
data sedintei de dizolvare, procesul-verbal autentificat.

SECTIUNEA II – LICHIDAREA S.R.O.H.P.

Art. 68 In cazul dizolvarii S.R.O.H.P., bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot
transmite catre persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise numai catre persoane juridice de
drept privat sau de drept public cu scopul identic sau asemanator ( pe baza de proces-verbal de
predare-preluare sau licitatie).
Art. 69 In cazurile de dizolvare prevazute de articolele 65 si 66 din prezentul statut,
lichidatorii vor fi numiti prin insasi hotararea judecatoreasca.
Art. 70 In cazul in care dizolvarea are loc ca urmare a hotararii Adunarii Generale a
S.R.O.H.P. (art. 67 din prezentul statut), lichidatorii vor fi numiti de catre Adunarea Generala,
sub sanctiunea lipsirii de efecte juridice a hotararii de dizolvare.
Art. 71 In toate cazurile de dizolvare, mandatul Consiliului Director va inceta odata cu
numirea lichidatorilor.
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Art. 72 Lichidatorii pot fi persoane fizice sau persoane juridice. Reprezentantii
permanenti – persoane fizice ale persoanei juridice lichidatoare – trebuie sa fie lichidatori
autorizati in conditiile legii.
Art. 73 Atributiile lichidatorilor:
a. Imediat dupa intrarea lor in functie, lichidatorii vor face inventarul si vor incheia un
bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului S.R.O.H.P.;
b. Au obligatia de a primi si pastra registrele si orice alte acte ale S.R.O.H.P., si vor tine un
registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei acestora;
c. Au obligatia de a continua operatiunile juridice in curs, de a incasa creantele, de a plati
creditorii, - iar daca numerarul este insuficient – de a transforma si restul activului in
bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile;
d. Pot realize numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs;
e. Nu pot incheia operatiunile si nu pot remite celor in drept contul gestiunii, decat dupa
expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii asociatiei;
f. Dupa terminarea lichidarii, sunt obligati ca in termen de doua luni sa depuna bilantul,
registrul jurnal si un memorandum, declarand operatiunile de lichidare la Registrul
asociatiilor si fundatiilor al Judecatoriei in a carei circumscriptie isi are sediul
S.R.O.H.P.;
g. Sunt obligati sa indeplineasca toate procedurile pentru publicarea lichidarii si radierii
asociatiei din Registrul asociatiilor si fundatiilor;
h. Dupa terminarea lichidarii, trebuie sa ceara radierea S.R.O.H.P. din Registrul asociatiilor
si fundatiilor.
Art. 74 Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici
o contestatie, bilantul se considera definitiv si lichidatorii, cu autorizarea Judecatoriei, vor remite
celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele
S.R.O.H.P. si ale lichidarii.
Numai dupa aceea lichidatorii vor fi considerati descarcati, si li se va elibera in acest sens un
act constatator.
Art. 75 Lichidatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.
Art. 76 Lichidatorii sunt supusi regulilor mandatului, atat fata de S.R.O.H.P. cat si fata de
asociati.
Art. 77 S.R.O.H.P. isi inceteaza fiinta de la data radierii din Registrul asociatiilor si
fundatiilor. Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care li se
atesta acestora descarcarea de obligatiile asumate.
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CAPITOLUL X
DISPOZITII FINALE

Art. 78 Statutul S.R.O.H.P. poate fi modificat sau completat cu respectarea dispozitiilor
Ordonantei de Guvern nr. 26/2000 privind asociatiilesi fundatiile si cu respectarea conditiilor de
forma si publicitate prevazute in legislatia in vigoare.
Art. 79 In termen de trei luni de la data inscrierii S.R.O.H.P. in Registrul asociatiilor si
fundatiilor, Consiliul Director va elabora regulametul de organizare si functionare al S.R.O.H.P.,
il va supune spre aprobare Adunarii Generale, si il va aduce la cunostinta membrilor asociatilor.

Prezentul statut, actualizat cu modificarile efectuate pana in prezent, a fost intocmit in 6
exemplare originale.
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