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STATUTUL
ASOCIAŢIEI „SPITALUL NOSTRU"

ARTICOLUL 1: DENUMIRE

Denumirea asociaţiei este “Asociaţia SPITALUL NOSTRU”.
Asociaţia este o persoană juridică de drept public cu caracter caritabil, filantropic, 

nelucrativ, nonprofit și apolitic.
Asociaţia funcţionează în temeiul hotărârii adunării de constituire din data de 14.06.2010.
Activitatea asociaţiei se desfăşoară conform prevederilor prezentului Statut, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare.

ARTICOL 2: DURATA

Asociaţia “SPITALUL NOSTRU" funcţionează pe timp nelimitat.

ARTICOL 3: SEDIUL

Sediul asociaţiei “SPITALUL NOSTRU” este în Mediaş, str. Cloșca, nr. 2, conform 
contractului de comodat încheiat cu Spitalul Municipal Mediaş.

ARTICOL 4: PATRIMONIUL

Patrimoniul   asociaţiei “SPITALUL   NOSTRU” se   constituie   din   bunuri materiale 
mobile și imobile și fonduri băneşti. De administrarea lor răspunde Consiliul Director.

Fondurile băneşti pot proveni din :
- taxe de înscriere și cotizaţii ale membrilor;
- contribuţii benevole din partea membrilor asociaţiei sau a altor persoane;
- donaţii, sponsorizări, subvenţii sau legate din țară sau străinătate;
- valorificarea în condiţii legale a unor bunuri primite în acest scop din țară sau 

străinătate;
- activităţi economice, productive proprii, desfăşurate în condiţiile prevăzute de legislaţia 

în vigoare;
- dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
- resurse obţinute de la bugetul de stat și sau bugetele locale;
- fonduri atrase de Uniunea Europeană de la state membre sau nemembre ale U.E sau 

alţi finanţatori;
- alte venituri obţinute cu respectarea legislaţiei în vigoare;
- contribuţii de 2% din impozitul pe venit.
Patrimoniul iniţial al asociaţiei se prezintă în formă bănească și are un cuantum de 600 

lei (șasesutelei).
Angajarea cheltuielilor asociaţiei se va face în vederea realizării scopului și obiectivelor 

prevăzute în prezentul Statut.
Fondurile băneşti ale asociaţiei pot fi folosite și pentru achitarea cheltuielilor 

necesare pentru funcţionarea acesteia : impozite, salarii, taxe, indemnizaţii, 
încălzire, iluminat, telefon, abonament TV, radio, cablu, fax, internet, materiale de 
birou, legitimaţii, abonamente la presă (inclusiv Monitorul Oficial), materiale pentru 
corespondență, publicitate, cheltuieli de transport, cazare și masă, diurnă, lucrări de 
întreţinere, reparaţii, dobânzi și comisioane bancare.
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Anul financiar începe la data de 1 Ianuarie și se încheie la 31 Decembrie, cu excepția 
primului an, când începe la data înregistrării asociaţiei ca persoană juridică.

Activitatea economico-financiară a asociației se desfăşoară pe baza bugetului de venituri 
și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală.

ARTICOLUL 5: SCOPUL ȘI OBIECTIVELE

Asociaţia este o organizaţie neguvernamentală, necomercială, constituie o formă de 
organizaţie obştească, ce își desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia 
României, cu prezentul statut și care urmăreşte beneficiul public.

Asociaţia este în drept să elaboreze, împreună cu diverşi parteneri, proiecte de investiţii 
internaţionale din diferite fonduri, pe diferite programe.

Asociaţia este în drept să posede mijloace de mass-media, să difuzeze informaţii privind 
scopurile și activitatea sa sau alte informaţii.

Asociaţia este în drept să desfăşoare activitate economică pentru satisfacerea 
necesităţilor statutare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Asociaţia este persoană juridică, dispune de conturi bancare, are ștampilă și simbolică 
proprie.

Scopul asociaţiei “SPITALUL NOSTRU” este umanitar, privind buna informare și 
cunoaştere în ceea ce priveşte sănătatea publică, sporirea capacităţii de a răspunde rapid 
și într-un mod coordonat la ameninţările împotriva prevenirii bolilor prin abordarea în cadrul 
tuturor politicilor și activităţilor, a factorilor cu influență asupra sănătăţii, precum și protecţia 
socială și morală a persoanelor defavorizate, cu diferite afecţiuni medicale sau care 
prezintă condiţii materiale / financiare nesatisăfăcatoare.

Obiectivele asociaţiei privesc patru arii de activitate, fiecărei arii corespunzându-i 
anumite finalităţi ce se doresc a fi atinse:

1. domeniul sănătăţii
- reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate;
- efectuarea măsurilor de promovare a sănătăţii și educaţie pentru sănătate la nivel  

individual, familial, populațional;
- ridicarea nivelului de cunoştinţe în domeniul prevenirii bolilor;
- formarea și dezvoltarea unor deprinderi corecte, care să promoveze modul de viață 

sănătos;
- crearea unei poziţii active față de sănătate și față de problemele sănătăţii publice, în 

sensul atragerii și consolidării capacităţii maselor de participare activă în realizarea 
promovării unui mod de viață sănătos;

- efectuarea diagnosticării stărilor morbide și premorbide în populaţie;
- acordarea ajutorului în promovarea sănătăţii și educaţie pentru sănătate ca persoană 

intermediară între oamenii de afaceri și sistemul sanitar;
- ajutor  populaţiei în acordarea serviciilor de  promovare și educaţie pentru sănătate;
- contribuţia tineretului în promovarea sănătăţii și educaţiei pentru sănătate;
- efectuarea diferitelor stări sociologice și sondaje de opinie referitor la starea sănătăţii 
și acţiunea factorilor în populaţie;

- publicarea materialelor legate de sănătatea publică;
- promovarea și susţinerea oricăror tipuri de activităţi menite a sprijini dezvoltarea 

sectorului medical, pentru menţinerea sănătăţii tuturor persoanelor, care să nu 
contravină eticii medicale și legilor româneşti;

- susţinerea personalului medical, asigurarea pregătirii continue a acestuia prin 
efectuarea unor cursuri de pregătire de specialitate;

- servicii integrate de educare, informare, conştientizare, orientare, consiliere și 
îndrumare privind menţinerea sănătăţii si a unui stil de viață sănătos;
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- desfăşurarea unor campanii de promovare a sănătăţii (antitutun, antialcool, antidrog, 
planificare familială);

- organizarea de campanii medicale cu caracter umanitar sau a altor tipuri de servicii 
medicale cu impact semnificativ demonstrabil;

- cercetare și dezvoltare tehnologică;
- conectarea unităţilor sanitare la internet prin conexiuni broadband și dotare cu 

calculatoare;
- construirea de portaluri de sănătate;
- investiţii în infrastructura de sănătate și socială
2. domeniul protecţiei mediului
- desfășurarea de campanii de informare în domeniul protecției mediului (protecția 

surselor de apă, gestionarea deşeurilor, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, 
împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare din păduri, etc.)

- antrenarea diferitelor categorii de persoane în activităţi de voluntariat ce vizează 
apropierea cetăţenilor de natură;

- implementarea unor activităţi ce vizează prevenirea poluării mediului, a acţiunilor de 
ecologizare;

- organizarea de simpozioane privind importanța și rolul activităţilor de cercetare și 
monitorizare în domeniul protecţiei mediului;

- educarea și conştientizarea publicului privind protecţia mediului și conservarea 
biodiversității;

- amenajarea de spații verzi cu specii biologice destinate activităţii educaţionale;
- dezvoltarea capacităţii instituţionale a grupurilor ecologiste;
- achiziţionarea și instalarea unor sisteme de colectare selectivă a deşeurilor.
3. domeniul cultural
- organizarea unor simpozioane, concursuri, festivaluri;
- susţinerea de recitaluri;
- lansări de carte sau de publicaţii;
- aniversări jubiliare și comemorări;
- lansarea unor vernisaje de pictură, de fotografii sau expoziţii variate;
- investiţii în cultură, inclusiv protecţia, promovarea și prezervarea moştenirii culturale.
4. domeniul social
- desfăşurarea unor activităţi de educare, integrare, reintegrare, pregătire și reinserție 

pe piaţa forţei de muncă;
- prezentarea diverselor modalităţi de socializare și reintegrare socială;
- participarea la module de asistență, îngrijire și recuperare în centre specializate și sau 

la domiciliul beneficiarilor;
- organizarea unor campanii privind diferite tipuri de servicii sociale cu impact 

semnificativ demonstrabil;
- promovarea și realizarea de opere de binefacere prin colaborare cu toate persoanele 
și instituţiile din țară și din străinătate, care acţionează în domeniul carităţii sau care 
doresc să sprijine astfel de activităţi;

- investiţii în educaţie, inclusiv training vocațional.

ARTICOLUL 6: ORGANIZARE

Asociaţia se compune din membrii asociați și membrii de onoare.
Membrii asociați sunt :

- dr.TRUȚA JAN- MIRCEA, cetăţean român, domiciliat în Mediaş, str.Stadionului nr. 177, 
jud. Sibiu.

- ec. RADU SANDA, cetăţean român, domiciliată în Mediaş, str.Ghioceilor, nr. 87, jud. 
Sibiu.
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- Constantin-Gheorghe Nicorici, cetăţean român, domiciliat în Mediaş, str. Michael Weiss 
nr. 10, jud. Sibiu.
Membrii de onoare pot fi persoane fizice sau juridice, propuse de Consiliul Director și 

aprobate de Adunarea Generală a asociaţiei.
Membrii pot fi în această asociaţie persoanele fizice sau juridice care respectă 

prevederile prezentului statut, solicită în scris primirea în asociaţie și după aprobarea cererii 
în principiu de Consiliul Director, primesc, cu majoritate simplă, acordul din partea Adunării 
Generale a asociaţiei.

ARTICOLUL 7: ORGANELE ASOCIAŢIEI

Organele asociaţiei sunt: Adunarea Generală a asociaţiei, Consiliul Director și Cenzorul.
Adunarea Generală a asociaţiei este constituită din totalitatea membrilor asociați, 

membrii de onoare și aderenţi acestei asociaţii. Ea se întruneşte anual în şedinţe ordinare 
și în şedinţe extraordinare de câte ori este necesar, votul membrilor de onoare având un rol 
consultativ.

Consiliul Director este alcătuit din minimum 3 membrii: un preşedinte - dr. TRUȚA JAN- 
MIRCEA, un vicepreşedinte - dl. NICORICI CONSTANTIN-GHEORGHE și un casier - ec. 
RADU SANDA. Aceştia se întrunesc în şedinţe lunare și, cu majoritate simplă, hotărăsc 
asupra activităţii și bunului mers al asociaţiei, stabilesc programul anual de activitate, 
bugetul de venituri și cheltuieli, elaborează proiectele de program și analizează calitatea 
activităţilor desfăşurate de asociaţie.

Anual, Consiliul Director își prezintă raportul de activitate Adunării Generale a asociaţiei.
Preşedintele Asociaţiei este ales de către Adunarea Generală pentru un mandat de 2 

ani.
Preşedintele Consiliului Director este și preşedintele asociaţiei și are următoarele 

atribuţii:
- reprezintă asociaţia în raporturile cu celelalte persoane fizice și juridice cu care intră în 

relaţii de activitate;
- conduce activitatea curentă a asociaţiei;
- aprobă bugetul de venituri și cheltuieli;
- aprobă programul anual de activitate.
Alte responsabilităţi, autorităţi și sarcini vor fi stabilite prin hotărâri ale Consiliului 

Director.
Atribuţiile de control și verificare a activităţii asociaţiei cad în seama vicepreşedintelui 

Consiliului Director, care poate delega altă persoană în acest sens.
Vicepreşedintele are dreptul și obligaţia de a conduce activitatea asociaţiei în lipsa 

preşedintelui.

ARTICOLUL 8: DREPTURI ȘI ÎNDATORIRI

Drepturile membrilor acestei asociaţii sunt:
- să participe personal în toate situațiile când se discută și urmează a se lua o hotărâre 

cu privire la activitatea lor și a asociaţiei, prin convocarea lor în Adunarea Generală;
- să se adreseze cu cereri și propuneri Consiliului Director al asociaţiei.
Obligaţiile membrilor acestei asociaţii sunt:
- să respecte statutul acestei asociaţii;
- să respecte cererea-angajament de înscriere în asociaţie care prevede toate drepturile 
și îndatoririle unui membru al asociaţiei, precum și măsurile disciplinare și sancţiunile 
la care este supus un membru care nu respectă cerinţele ridicate de desfăşurarea în 
condiţii corespunzătoare a unei asemenea activități.

- să promoveze în permanență aplicarea intereselor asociaţiei.
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ARTICOLUL 9: MĂSURI DISCIPLINARE ȘI SANCŢIUNI

Cazurile de indisciplină săvârşite de către unii membrii, vor fi dezbătute de Consiliul 
Director, care, în funcţie de caz, va sancţiona cu avertisment, amenzi, suspendare 
temporară sau definitivă.

ARTICOLUL 10: MODIFICAREA, DEZVOLTAREA ȘI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI

Modificarea statutului, dizolvarea și lichidarea asociaţiei “SPITALUL NOSTRU” este 
hotărâtă de Adunarea Generală cu votul a cel puţin 3/4 dintre membri.

Dizolvarea asociaţiei se poate hotărî numai de către Adunarea Generală extraordinară 
convocată în acest scop de Consiliul Director.

Hotărârea de dizolvare se va lua cu o majoritate de 3/4 din numărul total de membrii.
Se va constitui o comisie de lichidare, care va întreprinde toţi paşii necesari pentru 

lichidarea Asociaţiei, radierea ei din Registrul asociaţiilor și fundaţiilor și remiterea bunurilor 
și sumelor rămase de la lichidare celor în drept.

ARTICOLUL 11: DISPOZIŢII FINALE

Toate actele asociaţiei vor purta antetul ei, vor avea număr de înregistrare, ștampilă și 
semnătură.

Asociaţia dispune de ștampilă proprie, de un sigiliu și o emblemă. Forma și conţinutul 
acestora sunt stabilite prin hotărâre a Adunării Generale, cu respectarea prevederilor legale 
în materie.

Asociaţia se poate afilia la o structură naţională sau internaţională a unor asociaţii 
asemănătoare fără a-și pierde autonomia și independența organizatorică.

Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.
Prezentul statut a fost adoptat în Adunarea Generală a Asociaţiei “Spitalul Nostru” 

întrunită în şedinţa de constituire la Mediaş, în data de 14.06.2010 și a fost modificat în 
Adunarea Generală din data de 03.10.2017.

Statutul a fost redactat astăzi 03.10.2017, în 6 (șase) exemplare originale.

Membri asociați

TRUȚA RADU NICORICI

JAN-MIRCEA SANDA CONSTANTIN-GHEORGHE
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