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STATUTUL ASOCIATIEI IMUNOPEDIA 
 

CAPITOLUL I 
DISPOZITII GENERALE 

 
 
Art.1.  Se constituie, in baza Legii nr. 246/2005 si potrivit prezentului Statut, ASOCIAIA 

IMUNOPEDIA. 

 

Art.2. ASOCIATIA IMUNOPEDIA este persoana juridica de drept privat cu scop nepatrimonial, 
independenta, organizata potrivit Legii nr. 246/2005, ai carei membri fondatori sunt: 
 

 COCHINO ALEXIS - VIRGIL - cetean român,  
 COVACI SIGRID - cetean român,  
 FARKA OANA-MARIA - cetean român,  
 DANILESCU MARIANA - cetean român,  

 
Art.3. Denumirea ASOCIAIEI este: ASOCIAIA IMUNOPEDIA, aceasta fiind persoana 
juridica romana de drept privat, avand denumirea rezervata prin dovada disponibilitatii denumirii 
cu numarul 151132 din 11.02.2016 eliberata de catre Serviciul de Comunicare si Relatii publice. 
 
Art. 4.  ASOCIATIA  IMUNOPEDIA  este o asociatie non-guvernamentala, nonprofit, 
independenta,  cu beneficiu public. 
 
Art. 5. (1) Sediul ASOCIAIEI este în Mun. Bucuresti, str. Lt. Aurel Botea nr. 4, bl. B8, sc. 1, 
et.2, ap.11, sector 3.  
 (2) Sediul ASOCIAIEI poate fi schimbat pe baza Hotrârii Consiliului Director   
Art.6.  ASOCIAIA IMUNOPEDIA se constituie pe o durat nelimitat. 

 

Art.7. Scopul ASOCIAIEI îl constituie sprijinirea copiilor cu boli imunologice  i a familiilor lor 
în vederea asigurrii i ocrotirii drepturilor lor fundamentale în ceea ce privete asistena 
medical, social i educaia acestora. 
 
Art. 8. Asociatia poate deschide filiale si in alte localitati sau judete din tara sau strainatate; 
poate stabili legaturi de colaborare cu organizatii similare sau poate intra in uniuni sau federatii, 
cu alte institutii si persoane juridice sau fizice din tara si strainatate, pentru indeplinirea scopului 
propus. 
 
Art.9. (1) Patrimoniul social al ASOCIAIEI este alctuit dintr-un activ patrimonial în valoare 
de 1000 lei i este alctuit din urmtoarele aporturi în bani depuse de asociai, astfel: 
 

 COCHINO ALEXIS-VIRGIL - 250 lei 
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 COVACI SIGRID - 250 lei 

 FARKA OANA-MARIA - 250 lei 

 DANILESCU MARIANA - 250 lei 

 
 (2) Întregul patrimoniu va fi evideniat i pstrat în conformitate cu legislaia român în 
materie pe numele ASOCIAIEI i va fi folosit exclusiv la realizarea obiectivelor acesteia. 
 
Art.10. Obiectivele ASOCIAIEI sunt: 
 

 Efectuarea demersurilor necesare în vederea asigurrii accesului la un diagnostic 
precoce, corect i complet i la un tratament optim pentru copiii cu boli imunologice; 

 Informarea copiilor cu boli imunologice, a famillilor lor, a instructorilor din învmânt i a 
populaiei în general cu privire la acest tip de boli prin organizarea de conferine, 
editarea de publicaii, mediatizarea prin radio i TV; 

 Sprijinirea pacientilor în vederea integrrii lor în procesul de pregtire profesional i 
via social; 

 Sprijinirea pacientilor cu boli imunologice prin suportarea costurilor pentru: 
 analize si investigatii medicale; 
 proceduri si interventii medicale, chirurgicale si stomatologice; 
 medicamente, produse dietetice speciale, suplimente nutritionale; 
 produse specifice de tehnic medical, inclusiv reparatii si consumabile; 
 activitti fizice/sportive; 
 fizioterapie, kinetoterapie: 
 servicii de logopedie si psihoterapie; 
 transport in scop medical, educational sau recreational ( excursii, tabere, grupuri 

de suport); 
 produse dermatocosmetice, articole de imbracaminte si incaltaminte; 
 transport pentru produsele de mai sus, acolo unde este cazul; 
 produse, echipamente si dispozitive pentru accesibilizare; 
 rechizite scolare; 

 Facilitarea obinerii unor locuri în tabere de vacan speciale pentru pacienii cu boli 
imunologice; 

 Sprijinirea organizrii pacienilor în grupuri de suport care s asigure ajutor psihologic 
mutual i susinerea intereselor proprii; 

 Susinerea unor activiti de educaie medical continu pentru personalul specializat în 
îngrijirea pacientilor cu boli imunologice (medici, asistente medicale) prin deplasri la 
manifestri tiinifice de profil, cursuri postuniversitare i alte manifestri cu scop 
educativ tiinific; 

 Organizarea unor activiti de educaie medical continu (rezidential si la distanta, 
inclusiv on-line) pentru personalul specializat în îngrijirea pacientilor cu boli imunologice 
(medici, asistente medicale), cu plata tuturor cheltuielilor aferente ;  
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 Conceperea, editarea, productia si distribuirea de materiale stiintifice si educative in 
domeniul imunologiei pediatrice, incluzand materiale audio, video, carti electronice si 
carti tiparite; 

 Susinerea intereselor pacientilor in faa organelor abilitate ale statului; 
 Colectarea de fonduri i atragerea de programe i finanri sub form de granturi 

nationale si internationale, donaii, subvenii, contribuii, sponsorizri, cotizaii pentru 
prestaii i asisten, în vederea susinerii activitilor specifice ale asociaiei; 

 Incheierea de contracte de munca/prestarii servicii cu persoane fizice, persoane fizice 
autorizate si persoane juridice in vederea indeplinirii scopurilor asociatiei; 

 Achizitionarea,  inchirierea sau primirea prin donatie a urmatoarelor, necesare indeplinirii 
scopurilor asociatiei:  

 terenuri, imobile;  
 automobile, autoutilitare; 
 aparatura medicala de diagnostic si tratament; 
 mobilier, aparatura electronica si electrocasnica;  
 materiale, manopera, intretinere (utilitati) si consumabile pentru cele de mai sus; 
 servicii de consultanta juridica, financiara, medicala si de orice alta natura; 

 Donarea de catre asociatie, in vederea indeplinirii scopurilor proprii, a urmatoarelor: 
 terenuri si imobile; 
 automobile, autoutilitare; 
 aparatura medicala de diagnostic si tratament; 
 mobilier, aparatura electronica si electrocasnica; 

 Stabilirea de contacte i colaborri cu persoane fizice i juridice, precum i cu asociaii 
tiinifice i caritabile, cât i asociaii de pacieni din ar i din strintate în vederea 
indeplinirii scopurilor asociatiei; 
 

Art. 11. Structura. 
(1) Organul de conducere al Asociatiei este Adunarea generala, alcatuita din totalitatea 
asociatilor. 
(2) Organul executiv al Asociatiei este Consiliul Director. 
(3) Organul de control al Asociatiei este cenzorul Asociatiei. 
(4) Organul de reprezentare a Asociatiei e reprezentat de Presedinte, cei doi Vicepresedinti si 
Secretarul General. 
 
 

CAPITOLUL  II  

MEMBRII ASOCIAIEI 
 
Art.12. Asociaia se compune din urmtoarele categorii de membri: 

 membri fondatori: cei care au constituit asociaia i au contribuit moral i material la 
fondarea ei i la constituirea patrimoniului social; 
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 membri asociai: cei care se asociaz ulterior fondrii i contribuie moral i material la 
completarea patrimoniului asociaiei; 

 membri de onoare: persoanele fizice i juridice care au adus i aduc servicii deosebite 
asociaiei sau care o sprijin substanial din punct de vedere financiar; 

 membri susintori: cei care ader la scopul asociaiei i o sprijin material i moral. 
 
Art.13.  (1) Calitatea de membru asociat i de onoare se acord de Adunarea General, iar cea 
de membru susintor de Consiliul Director. 
 (2) Calitatea de membru asociat se pierde prin retragere sau prin excludere pentru 
abateri grave de la statut, regulamente i hotarârile Consiliului Director. 
 (3) Calitatea de membru susintor se pierde prin retragere sau neplata cotizaiei timp 
de 6 luni consecutive sau alternative. 
 
Art.14.  Membri asociai care se retrag sau sunt exclui nu au niciun drept asupra patrimoniului 
social, ei rmânând obligai s-i plteasc contribuiile la care s-au obligat fa de asociaie 
pân la data retragerii sau excluderii. 
 
Art.15.  Membri asociai au urmtoarele drepturi: 

 s aleag i s fie alei în Consiliul Director i în Comisia de Cenzori dac au împlinit 
vârsta de 18 ani, au aptitudini i capacitate pentru funciile la care candideaz i nu au 
suferit nicio condamnare penal; 

 s-i exprime prin vot opiunea fa de proiectele de hotrâri ale Adunrii Generale. 
 
Art.16. Membri asociai au urmtoarele obligaii: 

 s respecte fr rezerve statutul, regulamentele i hotrârile Consiliului Director; 
 s-i plteasc obligaiile materiale i financiare potrivit angajamentelor pe care i le-au 

asumat. 
 
 
 

CAPITOLUL III 

RESURSELE PATRIMONIALE 
 
Art.17. Patrimoniul social iniial al asociaiei se completeaz cu venituri din contribuiile 
membrilor-asociai, cotizaiile i taxele de înscriere ale membrilor susintori, sponsorizri, 
prestarea de servicii cu plat, subvenii, donaii, legate, alte contribuii în bani sau natur, de la 
persoane fizice sau juridice, în conformitate cu prevederile legii, precum i cu venituri obinute 
din editarea de publicaii de interes cultural, social i educaional pentru tineri i dividende 
obinute în urma posibilitii înfiinrii unei societi comerciale în vederea unor activiti 
economice. Dividendele obinute de asociaie din activitile acestei societi comerciale, dac 
nu se reinvestesc în aceeai societate comercial, se folosesc obligatoriu pentru realizarea 
scopului asociaiei. 
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CAPITOLUL IV 

CONDUCEREA I CONTROLUL ASOCIAIEI 
 

Seciunea 1 

Adunarea General 

 
Art.18. Adunarea General este organul de conducere alctuit din totalitatea membrilor 
asociai. Adunarea General are urmtoarele competene: 

 stabilirea strategiei i a obiectivelor generale ale asociaiei; 
 aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli i a bilanului contabil; 
 alegerea i revocarea membrilor Consiliului Director; 
 înfiinarea de filiale; 
 modificarea actului constitutiv i a statutului; 
 dizolvarea i lichidarea asociaiei, precum i stabilirea destinaiei bunurilor rmase dup 

lichidare; 
 orice alte atribuii prevzute în lege sau în statut. 

 
Art.19. Adunarea General se întrunete cel puin o dat pe an i are drept de control 
permanent asupra Consiliului Director i a Cenzorului. 
 
Art. 20. Adunarea General se convoac cu cel puin 30 de zile înainte de data fixat pentru 
desfurarea ei sau în cazuri de urgen, cu cel puin 10 zile înainte de data stabilit pentru 
desfurarea ei; situaiile de urgen sunt reprezentate de impunerea modificrii statutului, 
apariia unor situaii care pun în pericol existena asociaiei sau la cererea scris a unui numr 
de cel puin  din numrul membrilor fondatori i al membrilor asociai. 
 
Art.21. Adunarea General se convoac de Consiliul Director precizându-se data, locul i 
ordinea de zi, participanii putând solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi pe baza 
unor cereri fcute în scris i depuse la secretariatul asociaiei cu cel puin 5 zile înainte de data 
la care are loc Adunarea General. 
 
Art.22. La Adunarea General particip:  

 membri fondatori; 
 membri asociai; 
 membri de onoare; 
 membri susintori; 
 invitai. 
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În cadrul Adunrii Generale doar asociaii fondatori i membrii asociai au dreptul la un vot cu 
caracter deliberativ. 
 
Art.23. Alegerile pentru Consiliul Director i Cenzor au loc o dat la 4 ani, cu excepia cazurilor 
de retragere sau revocare, când se pot organiza la Adunarea General care urmeaz. 
 
Art.24. Rapoartele de activitate ale Consiliului Director i ale Cenzorului, programele de 
activitate, bugetele de venituri i cheltuieli, bilanurile contabile se dezbat i se supun anual 
aprobrii Adunrii Generale. 
 
Art.25. Adunarea General poate avea loc dac sunt prezeni cel puin jumtate plus unul 
dintre membrii fondatori i membrii asociai. Dac nu se îndeplinete cvorumul prevzut, 
Adunarea General se reconvoac dup o period de 10 zile i poate delibera valabil oricare ar 
fi numrul membrilor fondatori i membrilor asociai prezeni. 
 
Art.26. Hotrârile Adunrii Generale se iau cu majoritatea simpl a aociailor fondatori i a 
membrilor asociai, cu excepia celor care au ca obiect dizolvarea asociaiei sau modificarea 
scopului ei, pentru care este necesar votul unanim al membrilor fondatori i al membrilor 
asociai. 
 
Art.27. Adunarea General este condus de preedinte sau, în lips, de înlocuitorul su care 
are obligaia s comunice situaia prezenei asociailor i lista nominal a celor prezeni. 
 
Art.28. Cu ocazia fiecrei Adunri Generale se întocmete un proces-verbal cu modul de 
desfurare, dezbaterile care au avut loc i hotrârile care s-au luat. Asociaii abseni iau 
cunotiin de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul asociaiei. 
 
 
 

Seciunea 2 

Consiliul Director 

 
 
Art.29. Consilul Director asigur punerea în executare a hotrârilor Adunrii Generale.  

Consiliul Director va fi alctuit din 4 (patru) membri ce vor deine funcii în cadrul 
acestuia, dup cum urmez: 

 preedinte 
 2 vicepreedinti 
 secretar 

Membrii Consiliului Director se aleg prin vot secret în Adunarea General. Mandatul membrilor 
Consiliului Director este de 4 ani. 
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Art.30. În executarea competenei sale, Consiliul Director: 
 prezint Adunrii Generale raportul de activitate pe perioada anterioar, executarea 

bugetului de venituri i cheltuieli, bilanul contabil, proiectul bugetului de venituri i 
cheltuieli, proiectul programelor asociaiei, etc; 

 încheie acte juridice în numele i pe seama asociaiei; 
 aprob organigrama i politica de personal a asociaiei; 
 elaboreaz regulamentul intern de funcionare; 
 îndeplinete orice alte atribuii stabilite de Adunarea General. 

 
Art.31. Deciziile Consiliului Director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului, pot fi 
atacate în justiie. 
 
Art.32. Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcii executive, 
inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt strine de asociaie, pentru a încheia 
acte juridice în numele sau pe seama asociaiei i s îndeplineasc orice alte atribuii prevzute 
în statut sau stabilite de Adunarea General.  
 
Art.33. (1) Consiliul Director se întrunete cel puin o dat pe an sau ori de câte ori nevoile 
asociaiei o impun.  

(2) Conducerea Consiliului Director îi revine preedintelui, iar în lipsa acestuia, 
înlocuitorului su. 

(3) Consiliul Director delibereaz, în mod valabil, în prezena a cel puin  din numrul 
membrilor si i adopt hotrâri valabile cu o jumtate plus unu din voturi. 

 
Art.34. Deliberrile i hotrârile Consiliului Director se consemneaz în procese-verbale 
încheiate cu ocazia fiecrei edine. 
 
 
 

Seciunea 3 

Controlul Financiar 

 
Art.35. Controlul financiar al asociaiei este asigurat de un Cenzor ales de ctre Adunarea 
General, numit prin Actul Constitutiv. 
 
Art.36.  În realizarea competenei sale, Cenzorul: 

 verific modul în care este administrat patrimoniul asociaiei; 
 întocmete rapoarte i le prezint Adunrii Generale; 
 poate participa la edinele Consiliului Director, fr drept de vot; 
 elaboreaz regulamentul propriu, intern, de funcionare; 
 îndeplinete orice alte atribuii prevzute în statut sau stabilite de Adunarea General. 
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CAPITOLUL V 

VENITURILE I CHELTUIELILE ASOCIAIEI 
 
Art.37. Veniturile asociaiei provin din : 

 cotizaiile membrilor; 
 dobânzile i dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiii legale; 
 dividendele societilor comerciale înfiinate de asociaie; 
 venituri realizate din activiti economice directe; 
 granturi/proiecte nationale si internatioanle, donaii, sponsorizri i legate; 
 resurse obinute de la bugetul de stat sau local; 
 alte venituri prevzute de lege; 

 
Art.38. (1) Principalele naturi de cheltuieli ale asociaiei sunt : 

 salarii; 
 indemnizaii, prime i premii; 
 chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare; 
 cazare, mas, transport; 
 ap, canal, salubritate; 
 energie electric, termic i gaze naturale; 
 procurri de rechizite i imprimante de birou; 
 achizitionarea/inchirierea de  

 aparatura medicala de diagnostic si tratament  
 terenuri, imobile;  
 automobile, autoutilitare; 
 mobilier, aparatura electronica si electrocasnica;  
 materiale, manopera, intretinere (utilitati) si consumabile pentru cele de mai sus 

 alte cheltuieli. 
 (2) Cheltuielile se efectueaz potrivit prevederilor bugetului de venituri i cheltuieli i se 
aprob de ctre persoanele împuternicite de Consiliul Director. 

(3)  Salariile, indemnizaiile i alte drepturi bneti ale personalului se stabilesc în limitele 
statului de funiuni i ale bugetului de venituri i cheltuieli. 

(4) Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificaii i alte asemenea din 
disponibilitile existente. 

 
Art. 39. Exerciiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie i se încheie la data de 31 
decembrie ale fiecrui an. 
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CAPITOLUL VI  

DIZOLVAREA I LICHIDAREA  
 
Art.40. ASOCIATIA IMUNOPEDIA se va dizolva: 

1. De drept prin : 
a. realizarea sau, dup caz, imposibilitatea realizrii scopului pentru care a fost 

constituit, dac în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se 
produce schimbarea acestui scop; 

b. imposibilitatea constituirii Adunrii Generale sau a Consiliului Director în 
conformitate cu statutul asociaiei, dac aceast situaie dureaz mai mult de 1 
an de la data la care Adunarea General sau Consiliul Director trebuiau 
constituite; 

c. reducerea numrului de asociai sub limita stabilit de lege, dac acesta nu a 
fost completat timp de 3 luni. 

2. Prin hotrâre judectoreasc, la cererea oricrei persoane interesate, atunci când: 
a. scopul sau activitatea asociaiei au devenit ilicite sau contrare ordinii publice; 
b. realizarea scopului este urmrit prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
c. urmrete un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 
d. a devenit insolvabil; 
e. nu mai obine autorizaiile prealabile necesare potrivit legii. 

3. Prin hotrârea Adunrii Generale. 
 
Art.41. (1) În cazul dizolvrii asociaiei lichidatorii se numesc de ctre instana judectoreasc 
sau de ctre Adunarea General, dup caz. 
 (2) Odat cu denumirea lichidatorilor mandatul Consiliului Director înceteaz. 
 (3) Lichidatorii, la intrarea în funcie, efectueaz inventarul i incheie bilanul care s 
constate situaia exact a activului i pasivului. 
 (4) Ei sunt obligai s primeasc i s pstreze registrele i orice alte acte ale asociaiei 
i s in un registru cu toate operaiunile lichidrii, în ordinea datei acestora. 
 (5) Lichidatorii îi îndeplinesc mandatul sub controlul Cenzorului. 
 
Art.42. Lichidatorii au obligaia de a continua operaiunile juridice în curs, s încaseze 
creanele, s plteasc creditorii, iar dac numerarul nu este suficient s transforme i restul 
activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaie public a bunurilor mobile i imobile. 
 
Art.43. (1) În cazul dizolvrii asociaiei bunurile rmase în urma lichidrii nu se pot transmite 
ctre persoane fizice. 
 (2) Aceste bunuri poti fi transmise ctre persoane juridice de drept privat sau de drept 
public, cu scop identic sau asemntor, persoana juridic creia îi vor fi transmise bunurile 
urmând a fi stabilit de Adunarea General, care va delibera valabil în prezena a cel puin  
din numrul membrilor fondatori i membrilor asociai i care va adopta hotrâri cu unanimitatea 
de voturi a acestora. 
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Art.44. Lichidatorii încheie operaiunile i remit celor în drept contul gestiunii numai dup 
expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvrii asociaiei. 
 
Art.45. Dup terminarea lichidrii, lichidatorii sunt obligai ca în termen de 2 luni s depun 
bilanul, registrul jurnal i un memorandum, s declare operaiunile de lichidare la Registrul 
Asociaiilor i Fundaiilor al judectoriei în a crei circumscripie teritorial îi are sediul 
asociaia i s îndeplineasc toate procedurile de publicare i radiere din acest registru. 
 
Art.46. Dac în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanului nu se înregistreaz nicio 
contestaie, bilanul se consider definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judectoriei, 
vor remite celor în drept bunurile i sumele rmase de la lichidare, împreun cu toate registrele 
i actele asociaiei i ale lichidrii, dup aceasta fiind considerai descrcai. 
 
Art.47. Asociaia înceteaz a avea fiin la data radierii din Registrul Asociaiilor i Fundaiilor. 
 
 

CAPITOLUL VII 

DISPOZIII FINALE 
 
 
Art.48. Prevederile prezentului statut se completeaz cu dispoziiile legii. 
 
 Redactat i editat in 8 (opt) exemplare. 
 
 
 
 
 
 
 
SEMNTURI MEMBRI FONDATORI 
 
 
COCHINO ALEXIS-VIRGIL __________________________ 
 
COVACI SIGRID ___________________________________ 
 
FARKAS OANA-MARIA _____________________________ 
 
DANILESCU  MARIANA _____________________________ 
 


