Statut şi act constitutiv Asociatia „Societatea Romana de Fizica Medicala”

ASOCIATIA
,,SOCIETATEA ROMANA DE FIZICA MEDICALA’’

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ŞI DURATA DE FUNCŢIONARE

Art. 1. Prezenta asociaţie poartă denumirea de „SOCIETATEA ROMANA DE FIZICĂ
MEDICALĂ’’ cu abrevierea SRFM. Denumirea este rezervata cu Dovada disponibilitatii
denumirii nr. 116847, eliberata de Ministerul Justiţiei la data de 11.10.2012.
Art. 2. Poate fi membru al SRFM, orice fizician medical sau altă persoană din Romania a
cărei activitate este legată direct sau indirect de aplicarea fizicii in medicina, atât din rândul
absolvenţilor, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi cadrelor didactice, a personalului
care îşi desfasoara activitatea în universitati, instituţii medicale şi de cercetare, societati
comerciale de profil, sau alte organizatii guvernamentale sau non-guvernamentale, fără nici o
discriminare bazată pe criterii de rasă, sex, etnie, origine socială, apartenenţă politică sau
religioasă.
Art. 3. SRFM se infiinţează la iniţiativa urmatoareler persoane fizice:
- ANDREI RALUCA MIHAELA, nascuta la data 08.11.1981, in TULCEA, jud.
TULCEA, fiica lui STEFAN si ANTOANETA-DOINA, domiciliata in Bucuresti, str. Telita,
nr 4, bl 66B, sc2, ap 73, identificata cu CI, seria RR nr 868750, CNP 2811108360031;
- BOGDAN VICTOR, nascut la data 17.06.1975, in CLUJ-NAPOCA, jud. CLUJ, fiul lui
GHEORGHE si OLIMPIA, domiciliat in CLUJ-NAPOCA, str FINTINELE, nr 46, ap 12, CI,
KX 389950, CNP 1750617120652;
- CHIS AUREL, nascut la data de 08.09.1964, in com SIG, jud. SALAJ, fiul lui
GAVRILA si FLORITA, domiciliat in CLUJ-NAPOCA, str. PANDURII, nr.4, ap.19, jud.
CLUJ , identificat cu CI, seria KX, nr. 910156, eliberata de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de
04.09.2012, CNP 1640908314305;
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- CIRJAN ADRIANA, nascuta la data de 02.08.1989, in TURNU-MAGURELE, jud.
TELEORMAN, fiica lui IOAN si VIORICA, domiciliata in TURNU-MAGURELE, str.
ELENA CUZA VODA, bl A12A sc A, ap 1, jud. TELEORMAN, identificat cu CI, seria TR,
nr.126489, eliberata de Pol. Turnu Magurele la data de 23.08.2003, CNP 2890802340022;
- COSTACHE FLORIN, nascut la data de 03.09.1978, in CRAIOVA, jud. DOLJ, fiul lui
GHEORGHE si ELENA, domiciliat in CRAIOVA, str. TRAIAN LALESCU, bl. a2, sc4, ap
10, identificat cu CI, seria DX, nr. 540386, eliberata de SPCLEP Craiova, la data de
02.10.2007, CNP 1780903163250;
- DUMITRACHE MIHAI, nascut la data de 03.06.1975, in BUCURESTI, fiul lui
DUMITRU si RODICA, domiciliat in BUCURESTI, str. JEAN STERIADI nr 14, identificat
cu CI, seria RD, nr. 630916, eliberata de SPCEP S3, la data de 20.07.2009, CNP
1750603434523;
- DUMITRU MIHAELA-EMILIA, nascuta la data de 11.08.1977, in GALATI, jud.
GALATI, fiica lui IOAN si SITA, domiciliat in GALATI, str. ARAD nr 1, bl PS 12, ap 106,
identificat cu CI, seria GL, nr. 696519, eliberata de SPCLEP Galati, la data de 03.09.2010,
CNP 2770811170332;
- GHIOCA CONSTANTIN, nascut la data de 06.02.1977, in BUCURESTI, fiul lui
DEUGEN si VIORICA, domiciliat in BUCURESTI, str. LIMPEJOAREI, nr 96, et 2,
identificat cu CI, seria RR, nr. 438553, eliberata de SPCEP S3 biroul 4 Bucuresti, la data de
13.03.2007, CNP 1770206441517;
- KUN-BÁLINT LÁSZLÓ, nascut la data de 10.02.1974, in REGHIN, jud. MURES, fiul
lui LADISLAU si GHIZELA, domiciliat in TARGU MURES, str. GH. MARINESCU
nr.28/13 jud. MURES, identificat cu CI, seria MS, nr. 677657, eliberata de SPCLEP Tg.
Mures, la data de 15.05.2012, CNP 1740210261509;
- MANDEA VERONICA, nascuta la data de 08.07.1973, in FAGARAS, jud. BRASOV,
fiica lui NICULAE si DOINA-ELENA, domiciliata in BRASOV, jud. BRASOV , identificat
cu CI, seria BV, nr. 446819, eliberata de SPCLEP Brasov, la data de 06.03.06, CNP
2730708082424;
- FLORESCU NELU, nascuta la data de 15.05.1978, in DROBETA TURNU SEVERIN,
jud. MEHEDINTI, fiica lui DUMITRU si FLOAREA, domiciliata in CRAIOVA, Dr.
DIMITRIE GEROTA, Nr 6, BL 10, AP 26, jud. DOLJ, identificata cu CI, seria DX, nr.
850391, eliberata de SPCLEP Craiova la data de 17.05.2012, CNP 1780515163222;

Pagina 2/34

Statut şi act constitutiv Asociatia „Societatea Romana de Fizica Medicala”
- MOGOS FLORENTINA-CLAUDIA, nascuta la data de 25.03.1989, in SLATINA, jud.
Olt, fiica lui FLORIEAN si ANTONICA, domiciliata in MAGURELE jud. ILFOV,
identificata cu CI, seria IF, nr. 317445, eliberata de SPCLEP BRAGADIRU la data de
22.05.2012, CNP 2890325280011;
- PETROIU CRISTINA, nascuta la data de 23.12.1976, in BALS, jud. OLT, fiica lui ION
si GEORGETA, domiciliata in BUCURESTI, str. DEZROBIRII nr 16 A, bl 26 sc 1, ap. 10,
identificata cu CI, seria RT, nr.374695, eliberata de sectia 21 Bucuresti la data de 12.12.2004,
CNP 2761223384194
- SPUNEI MARIUS, nascut la data de 25.10.1978, in RESITA, jud. CARAS-SEVERIN,
fiul lui GHEORGHE si MARIOARA, domiciliat in com. DUMBRAVITA, jud. TIMIS ,
identificat cu CI, seria TM, nr. 964092, eliberata de SPCLEP Timisoara, la data de
28.03.2012, CNP 1781025354734;
- TANASE ALINA, nascuta la data de 07.12.1982, in BUCURESTI, fiica lui DUMITRU
si a FICA, domiciliata in str. RACARI nr. 10, bl 41 sc A ap 44, sector 3, BUCURESTI,
identificata cu CI, seria RR, nr. 807803, eliberata de SPCEP S3 Bucuresti, la data de
12.09.2011, CNP 2821207420011;
- TUFASCU GABRIELA-RODICA, nascuta la data de 08.01.1980, in DEJ, jud. CLUJ,
fiica lui AUGUSTIN si RODICA, domiciliata in DEJ, str. AURORA nr.4, bl.M2, ap.58,
identificata cu CI, seria KX, nr.664587, eliberat de SPCLEP Dej, la data de 08.04.2009, CNP
2800108125471;
- VIRAG VASILE PETRU, nascut la data de 27.06.1986, in CAREI, jud. SATU MARE,
fiul lui VASILE si EUGENIA, domiciliat in CAREI, jud. SATU MARE, identificat cu CI,
seria SM, nr. 357563, eliberat de SPCLEP Carei, la data de 12.10.2009, CNP
1860627303708,
avand calitatea de membri fondatori ai asociatiei.
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Nr

Numele si

crt

prenumele

1

BOGDAN
VICTOR

Date personale de identificare

Institutul Oncologic “Prof.dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
KX 389950 / 1750617120652
expert in fizica medicala

TUFASCU
2

GABRIELA

Institutul Oncologic “Prof.dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
KX 664587 / 2800108125471

RODICA

3

4

PETROIU
CRISTINA

CIRJAN
ADRIANA

Loc de muncă / Profesia

(CI / CNP)

fizician medical

Institutul Oncologic "Prof.dr. Alexandru Trestioreanu" Bucuresti
RT 374695 / 2761223384194
fizician medical / expert in radioprotectie

Institutul Oncologic "Prof.dr. Alexandru Trestioreanu" Bucuresti
TR 126489 / 2890802340022
fizician medical
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Institutul Oncologic “Prof.dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca;
5

CHIS AUREL

KX 910156 / 1640908314305

Centrul de Diagnostic si tratament Oncologic Brasov

expert in fizica medicala

Centrul de Diagnostic si tratament Oncologic Brasov
6

MANDEA
VERONICA

BV 446819 / 2730708082424

Spitalul „Sf. Andrei” Galati

DUMITRU
MIHAELA

fizician medical

GL 696519 / 2770811170332

EMILIA

expert in fizica medicala

7

MONROL EUROPE SRL

8

GHIOCA
CONSTANTIN

RR 438553 / 1770206441517

inginer fizician
expert in radioprotectie
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MOGOS
9

FLORENTINA

IF 317445 / 2890325280011

CLAUDIA

TANASE
10

ALINA

Institutul Oncologic "Prof.dr. Alexandru Trestioreanu" Bucuresti

fizician medical

RR 807803 / 2821207420011

Spitalul Militar Central Bucuresti

fizician medical

ANDREI
11

RALUCA

Institutul Oncologic "Prof.dr. Alexandru Trestioreanu" Bucuresti
RR 868750 / 2811108360031

MIHAELA

fizician medical

Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea
12

VIRAG VASILE
PETRU

SM 357563 / 1860627303708

fizician medical
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13

14

DUMITRACHE
MIHAI

KUN BÁLINT
LÁSZLÓ

FLORESCU
15

16

17

NELU

Institutul Oncologic "Prof.dr. Alexandru Trestioreanu" Bucuresti
RD 630916 / 1750603434523
expert in fizica medicala

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Mures
MS 677657 / 1740210261509
fizician medical

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova
DX 850391 / 1780515163222
fizician medical

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova

COSTACHE
FLORIN

SPUNEI
MARIUS

DX 540386 / 1780903163250

TM 964092 / 1781025354734

fizician medical

Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
fizician medical
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Art. 4. SRFM se constituie ca persoană juridică română de drept privat, neguvernamentală,
apolitică, fără scop lucrativ sau patrimonial şi independentă, în temeiul Ordonanţei
Guvernului nr. 26/2000.
Art. 6. Sediul SRFM este în Bucuresti, sectorul 1, str. Saradei, Nr. 6, Scara 1, subsol, ap. 1,
biroul nr. 1. Orice modificare a sediului urmează a fi hotărâtă de Consiliul Director şi
comunicată instanţelor judecătoreţti competente. Prin hotărârea Adunării Generale se vor
putea înfiinţa filiale, cu structuri teritoriale cu personalitate juridică, în condiţiile legii.
Art. 7. SOCIETATEA ROMANA DE FIZICĂ MEDICALĂ se constituie pe durată
nedeterminată. Ea va funcţiona de la data înscrierii hotărârii judecătoreşti în Registrul
Naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor.
Art. 8. Limba romana este limba oficiala a asociatiei.

CAPITOLUL II
SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI ACTIVITĂŢIILE SOCIETĂŢII

Art. 9. Scopul SRFM este de a:
a) apăra demnitatea şi de a promova drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de
activitate, de a apara onoarea, libertatea şi independenţa profesională a membrilor sai în
exercitarea profesiei
b) promova, coordona şi organiza perfectionarea profesionala prin informare, noutati
stiintifice, tehnologii noi, cursuri, conferinţe, simpozioane, seminarii, zile de studiu
c) promova cultura stiintifica şi de fizica medicală
d) promova relatiile profesionale între membrii sai si interdisciplinare
e) crea legaturi cu organizatii profesionale ai caror membrii interactioneaza cu activitatea de
fizica medicala
f) facilita comunicarea intre membri in scopul creerii unor grupuri de munca profesionale.
g) de a organiza manifestatii stiintifice care sa promoveze tehnici unitare de lucru in
diferitele domenii ale fizicii medicale
h) de a elabora, prin grupuri de lucru profesionale, ghiduri de fizică medicală
i) de a înfiinţa şi de a susţine o publicaţie naţională de fizică medicală
j) păstra prestigiului profesiei de fizician medical în cadrul vieţii sociale.
Art. 10. Activitatea desfasurata de SRFM urmareste:
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a) organizarea de instruiri, cursuri de educare periodica, conferinte, training-uri, workshopuri, dezbateri, consfătuiri, congrese, simpozioane, concursuri precum şi alte activităţi similare
b) facilitarea comunicarii intre membri in scopul creerii unor grupuri de munca profesionale.
c) sprijinirea publicatiilor, conferintelor, sesiunilor stiintifice, congreselor ce privesc
activitatea de fizica medicala din Romania
d) sprijinirea şi a altor persoane, asociaţii sau fundaţii cu preocupări privind perfecţionarea
activitatii de fizica medicala din Romania
e) participarea ca observator, prin reprezentati desemnati, in conditiile legii, la toate
activitatile oficiale ce implica organizarea, reglementarea si implementarea strategiilor de
dezvoltare a fizicii medicale din Romania
g) ca, in deplina concordanta cu respectarea deplină a legislaţiei în vigoare şi a prevederilor
acestui Statut, sa desfasoare activităţi subsidiare cu caracter economic în vederea obţinerii de
venituri necesare îndeplinirii obiectivelor sale exclusiv nelucrative
Art. 11. SRFM, prin activitatea pe care o desfasoara, pentru atingerea scopurilor şi
obiectivelor, isi propune sa obtina, in conditiile legislatiei din Romania, dreptul de a
reprezenta şi coordona, intr-un cadru recunoscut prin lege speciala, activităţile de fizica
medicala din Romania.

CAPITOLUL III
DOMENIILE DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢII

Art. 12. Fizica Medicala este o ramura a fizicii aplicate, cu privire la aplicatiile fizicii in
medicina.
Art. 13. Prin fizician/fizician medical/asimilati se intelege oricare din absolventii de facultate
de fizica sau alt profil inrudit (biofizica sau inginerie medicala) care prin natura profesiei
participa la aplicarea fizicii în medicină.
Art. 14. Domeniile de activitate sunt constituite de toate ramurile din medicina unde sunt
aplicate principii din fizica.
Art.12. SRFM are şi exercită atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. Pentru îndeplinirea
obiectivelor şi atribuţiilor conferite de lege şi prezentul Statut, organele reprezentative ale
SRFM pot intra în relaţii cu diferite organisme similare din alte state.
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Art. 13. Alegerea organelor reprezentative şi de conducere ale SRFM, se va face, de jos în
sus, cu respectarea principiilor democratice şi a egalităţii tuturor membrilor conform cu
regulamentul intern de organizare si functionare
Art.14. SRFM va menţine evidenta membrilor sai in registrul intern al asociatiei.
Art.15. În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, SRFM, prin structurile naţionale sau
teritoriale, are dreptul de a formula acţiune în justiţie în nume propriu sau în numele oricăruia
dintre membrii săi. Decizia privind deschiderea acţiunii aparţine Adunarii Generale.

CAPITOLUL IV
MEMBRII SOCIETĂŢII
Art. 16. Calitatea de membru al SRFM se dobândeşte şi se păstrează în condiţiile legii in
conformitate cu prevederile prezentului Statut.
SRFM este compusa din urmatoarele categorii de membrii:
a) membrii fondatori
b) membri activi
c) membri afiliati
c) membri studenti
d) membri de onoare
cu conseciinţele ce decurg din textele următoare.
Art. 17. Membrii, cu excepţia membrilor de onoare, vor plati o taxa anuala, în suma fixa,
pentru fiecare categorie. Cuantumul sumei anuale este decisă de Adunarea Generala şi
stipulată în Regulamentul Intern de Organizare.
Art. 18. Membrii SRFM (cu exceptia membrilor studenti sau afiliati) trebuie sa deţina licenţă
la nivel universitar, master in ştiinţă sau echivalent.
Art. 19. Solicitarea inscrierii in SRFM se va face în scris, semnata de către solicitant şi
însotita de documente justificative, sub rezerva aprobarii de catre Consiliul Director.
Art. 20. Membrii activi
Dobândirea calitatii de membru activ
Pentru ca un membru al asociatiei sa devina membru activ acesta trebuie sa fie un specialist
care sa aiba calificarile si aprobarile cerute de legislatia romaneasca (autorizaţie de liberă
practică eliberată de Ministerul Sănătăţii) şi sa fie instruit în aplicatii ale fizicii in medicina.
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Sunt considerati membri activi cu drept de decizie doar acei membri care la data convocarii
sedintelor Adunarii Generale si-au achitat cotizatia fata de SRFM.
Drepturile şi obligaţiile membrilor activi:
-

să participe la Adunările Generale ale SRFM şi să facă propuneri în cadrul acestora;

-

să participe la acţiunile organizate de societate;

-

să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere;

-

să beneficieze de toate facilităţile oferite de societate;

-

să beneficieze de sprijin din partea SRFM în activităţile întreprinse, în conformitate cu
scopurile acesteia;

-

să respecte prevederile prezentului statut şi ale hotărârilor organelor de conducere ale
SRFM;

-

să acţioneze pentru creşterea prestigiului SRFM;

-

să nu întreprindă acţiuni care prin natura lor pot leza, direct sau indirect, scopurile sau
interesele Societăţii;

-

să achite cotizaţia de membru stabilită de Adunarea Generală sau alte datorii născute
faţă de societate şi să îţi onoreze obligaţiile asumate în cadrul Societăţii

Pierderea calităţii de membru activ se face:
-

la cererea scrisă adresată Consiliului Director;

-

prin excluderea dictată de Consiliul Director, în cazul în care acesta a provocat
prejudicii morale sau materiale Societăţii;

-

prin angajarea în activităţi contrare prevederilor statutului sau hotărârilor organelor de
conducere ale Societăţii; prin angajarea în activităţi contrare legii şi ordinii publice;

-

în caz de dizolvare a Societăţii.

Art. 21. Membrii afiliaţi şi membrii studenţi
Pot fi membri afiliati persoanele care doresc sa fie informate cu privire la activitatile
asociatiei si sa participe la activitati, dar care nu îndeplinesc cerintele de aderare într-o alta
categorie.
Pot fi membrii studenti studentii facultatilor de profil ce doresc sa fie informati cu privire la
activitatea de fizica medicala
Drepturile şi obligaţiile membrilor afiliaţi sau studenţi sunt:
-

sa participe, fara drept de vot, la toate şedinţele organelor statutare ale SRFM;

-

să exercite alte drepturi în conformitate cu prezentul Statut şi cu deciziile
Adunării Generale sau ale Consiliului Director;
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-

să achite cotizaţia de membru stabilita de Adunarea Generală şi orice
alte datorii născute fata de Societatee;

-

sa conserve şi sa apere renumele SRFM, sa promoveze scopurile şi activităţile
acesteia;

-

sa pună la dispoziţia Societăţii informaţii de interes obţinute din domeniul
serviciilor de interes;

-

sa respecte prevederile prezentului statut şi ale hotărârilor organelor de conducere
ale Societăţii;

-

sa acţioneze pentru creşterea prestigiului Societăţii;

-

sa nu întreprindă acţiuni care prin natura lor pot leza, direct sau indirect, scopurile sau
interesele Societăţii;

Pierderea calităţii de membru afiliat sau student se face:
-

la cererea scrisă adresată Consiliului Director;

-

prin excluderea dictată de Consiliul Director, în cazul în care acesta a provocat
prejudicii morale sau materiale Societăţii;

-

prin angajarea în activităţi contrare prevederilor statutului sau hotărârilor organelor de
conducere ale Societăţii; prin angajarea în activităţi contrare legii şi ordinii publice

-

în caz de dizolvare a Societăţii

Art. 22. Membrii de onoare
Membrii de onoare sunt propusi de catre Consiliul Director. Această calitate se acordă
persoanelor care au adus o contribuţie deosebită în domeniul de activitate al SRFM.
Drepturile şi obligaţiile membrilor de onoare sunt:
-

să participe la dezbaterea tuturor problemelor Societăţii şi să-şi exprime în mod
liber punctul de vedere;

-

să fie

scutiţi

de

obligaţia privind plata cotizaţiei

sau alte

contribuţii

reprezentând resurse patrimoniale Societăţii, după constituirea acesteia;
-

să manifeste loialitate

faţă de SRFM, promovând relaţii de colaborare în

cadrul acesteia, precum şi între aceasta şi entităţi din ţară şi străinătate;
-

să cunoască, să-şi însuşească şi să respecte statutul SRFM;

-

să participe, fără drept de vot, la Adunarea Generală;

-

să nu se abată şi să nu încalce regulile de etică şi deontologie profesionala;

-

să anunţe
în

în

timp

util

orice

modificare

sau

schimbare

intervenita

statutul profesional;
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-

să păstreze confidenţialitatea oricăror date, fapte sau informaţii legate de activitatea
curentă, informaţii care, prin divulgare, ar putea perturba această activitate sau ar
aduce prejudicii SRFM.

Pierderea calităţii de membru de onoare se face:
-

la cererea scrisă adresată Consiliului Director

-

la retragerea acestui titlu de către Societate

Art. 23. La cerere, membrii SRFM, pot solicita suspendarea calităţii de membru pe o durata
de pana la maxim 5 ani.
Art. 24 Drepturile şi obligaţiile membrilor SRFM, inclusiv ale membrilor onorifici, se
exercită sau se execută numai în nume personal, fiind interzisă exercitarea ori executarea prin
împuternicire, cu excepţia, dacă este cazul, a obligaţiei de plată a cotizaţiei sau a taxei de
înscriere. În cazuri excepţionale, fortuite sau de forţă majoră, cu acordul Consiliului Director,
drepturile şi obligaţiile membrilor Societăţii vor fi reprezentate prin mandat.

CAPITOLUL V
ORGANIZAREA CONDUCERE, CONTROL
Art. 25. SOCIETATEA are următoarele organe:
-

Adunarea Generală, ca organ de conducere

-

Consiliul Director, ca organ de administrare

-

Cenzorul, ca organ de control

ADUNAREA GENERALA
Art. 26. Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor.
Art. 27. Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an, în şedinţă ordinară, şi ori de câte ori
este cazul, în şedintă extraordinară.
Art. 28. Adunarea Generală este condusă de către Preşedintele SRFM.
Art. 29. Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul Director, sub semnătura
Preşedintelui, prin corespondenta sau prin corespondenta electronica şi publicare într-un ziar
de circulaţie naţională, cu minimum 15 zile înainte de data desfasurii Adunării. Anunţul
convocării din ziar trebuie sa conţină ziua, ora, locul de desfaşure iar cel prin corespondenta
şi ordinea de zi. Convocarea adunărilor generale extraordinare se poate face la iniţiativa
Consiliului Director sau la propunerea a o treime din membrii activi ai Societăţii.
Art. 30. Adunarea Generală este convocată de către:
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a) preşedintele SRFM;
b) 3 dintre membrii Consiliului Director;
c) prin vointa exprimata in scris a cel putin jumatate din membrii activi ai SRFM;
Art. 31. Adunarea Generală este întrunită statutar în prezenţa a jumătate plus unu din numărul
total al membrilor activi cu drept de vot. Daca la prima convocare nu se întruneşte numărul
statutar de participanţi, se stabileşte un nou termen. La a doua convocare, Adunarea Generală
lucrează statutar, indiferent de numărul participanţilor. Şedinţele Adunării Generale simt
conduse de Preşedinte Consiliului Director sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedinte.
Dezbaterile şi hotărârile vor fi consemnate intr-un registru special de către un secretar, şi vor
fi certificate cu semnătura Preşedintelui Adunării şi a secretarului.
Art. 32. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
-

stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Societăţii;

-

aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii;

-

analizează şi aprobă rapoartele întocmite şi prezentate de către Consiliul Director;

-

aprobă

programele

anuale

de

activitate,

precum

şi

modificările

şi

completările acestora,
-

urmărind realizarea scopurilor Societăţii;

-

alege şi revoca membrii Consiliului Director;

-

alege şi revoca cenzorul;

-

înfiinţează filiale, urmărind realizarea scopurilor Societăţii;

-

aproba afilierea Societăţii la alte organisme naţionale şi internaţionale;

-

hotărăşte asupra modificării sau completării Actului constitutiv sau a Statutului;

-

aprobă dizolvarea şi lichidarea Societăţii în cazul în care se constata ca nu sunt
îndeplinite condiţiile minime pentru continuarea activităţii, inclusiv lipsa de fonduri;

-

hotărăşte în orice alt domeniu de interes pentru Societate, conform sferei sale de
competenţa.

Art. 33. Hotărârile Adunării Generale se aprobă cu votul a jumătate plus unu din numărul de
membri prezenţi.
Art. 34. Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele in limitele legii, ale Actului
Constitutiv si/sau ale Statutului sunt obligatorii, chiar şi pentru membrii care nu au luat parte
la Adunarea Generală sau au votat împotriva, s-au abţinut sau nu au formulat nici un punct de
vedere.
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CONSILIUL DIRECTOR
Art.35. Consiliul Director realizează atribuţiile prevăzute de lege, de prezentul Statut şi de
hotărârile Adunării Generale
Art.36. Consiliul Director functioneaza in baza mandatului primit prin votul Adunării
Generale
Art.37. Consiliul Director este compus din cinci membri:
a) Presedintele Consiliului Director care este si presedintele SRFM
b) un vicepresedinte
c) un secretar
d) un trezorier
e) un membru
Consiliul Director iniţial are următoarea componenţă:
Funcţia

Numele si prenumele

Date personale de identificare
(CI/CNP)

Preşedinte

CHIS AUREL

KX 910156 / 1640908314305

Vicepreşedinte

DUMITRACHE

RD 630916 / 1750603434523

MIHAI
Secretar

COSTACHE FLORIN

DX 540386 / 1780903163250

Trezorier

DUMITRU MIHAELA GL 696519 / 2770811170332
EMILIA

Membru

VIRAG VASILE

SM 357563 / 1860627303708

Art.38. La sedintele Consiliului Director pot participa in calitate de observatori toti membrii
SRFM.
Art. 39. Mandatul Consiliului Director este de 2 ani.
Art. 40. După alegere, Consiliul Director în prima şedinţă după Adunarea generală, îţi
stabileşte programul întâlnirilor şi activităţilor.
Art. 41. Consiliul Director asigură punerea în execuţie a hotărârilor Adunării Generale şi
gestionează activitatea Societăţii în vederea îndeplinirii obiectivelor acesteia.
Art. 42. Atributiile Consiliului Director
-

prezintă

Adunării

anterioara şi

Generale

raportul

de

activitate

pe

perioada

proiectul programelor Societăţii;

-

încheie acte juridice în numele şi pe seama Societăţii;

-

aprobă organigrama şi politica de personal ale Societăţii;
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-

executa bugetul de venituri şi cheltuieli;

-

elaborează strategiile de folosire a fondurilor, conform destinaţiei şi normelor
conţinute în statut;

-

aprobă regulamentul de ordine interioara (de funcţionare) al Societaţii;

-

aproba înscrierea de noi membri în SRFM;

-

aprobă excluderea membrilor;

-

pregăteşte Adunările Generale ordinare şi extraordinare ale Societăţii şi se îngrijeşte
de buna lor desfaşure;

-

exercită orice alte atribuţii necesare scopurilor Societăţiii;

-

aproba sigiliul şi sigla Societăţii;

-

modifica sediul Societăţii;

-

alege locul de desfăşurare a Congreselor periodice;

-

înfiinţează comitete de lucru cu delegarea componenţei şi a competenţelor pentru
membrii acestora;

-

poate să îşi aprobe un regulament intern de funcţionare.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR
Art.43. Preşedintele Consiliului Director are următoarele atribuţii
-

conduce activitatea şi lucrările Consiliului Director;

-

asigura, conducerea curentă a Societăţii;

-

reprezintă Societatea în raporturile cu terţii. Pentru reprezentarea Societăţii
în activităţile curente sau în caz de indisponibilitate temporară Preşedintele
poate

da

mandat

vicepreşedintelui, precizând în scris sfera, durata şi limitele de

competenţa ale acestuia;
-

semnează actele şi documentele adoptate de organele Societăţii;

-

stabileşte sarcinile pentru vicepreşedinte şi secretarul Consiliului Director;

-

urmăreşte şi asigura aducerea la îndeplinire a hotărârilor, documentelor şi măsurilor
stabilite de Consiliul Director;

-

exercită controlul şi indrumarea activităţii membrilor Consiliului Director;

-

exercita

orice

alte

atribuţiuni,

daca

acestea

sunt

de

natura

a

arhivei

sa

asigure

realizarea scopului Societăţii;
-

asigură

predarea

patrimoniului,

a

gestiunii,

şi

transmiterea

informaţiilor necesare bunei funcţionari a Societăţii către noul Consiliu Director;
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-

elaborează şi aplica regulamentul

de ordine interioara (de

funcţionare) după

aprobarea sa de către Adunarea Generală;
-

elaborează şi aplica regulamentul

intern, de funcţionare al Consiliului, după

aprobarea sa de către Consiliul Director.

COMITETUL DE CENZORI
Art.44. Comitetul de Cenzori realizează atribuţiile prevăzute de lege, de prezentul Statut şi de
hotărârile Adunării Generale
Art.45. Comitetul de Cenzori este format dintr-un expert contabil si un numar par de cenzori
din randul membrilor activi, desemnati de Adunarea Generala. Numarul de membrii este
stabilit prin Regulamentul intern de organizare (funcţionare) al SRFM si va tine cont de
complexitatea activitatii SRFM.

CAPITOLUL VI
PATRIMONIUL SOCIETĂŢII
Art. 46. Patrimoniul social iniţial de fondare este constituit din aportul membrilor fondatori
ai SRFM si este de 800 Lei .
Art. 47. Patrimoniul social astfel constituit, cel în numerar, se va vărsa în bancă, până la data
autentificării prezentului înscris.
Art. 48. Patrimoniul iniţial al societăţii se completează cu veniturile din contribuţiile
membrilor asociaţi şi prin sponsorizări din ţară şi străinătate, conform legiilor române,
respectiv străine în vigoare.
Art. 49. În cazul pierderii personalităţii juridice sau retragerii autorizaţiei, oricare ar fi cauza
acesteia, activul patrimoniului, dacă va exista, după terminarea absolut a tuturor operaţiunilor
de lichidare şi dizolvare, după expirarea unui an de la data publicării dizolvării SRFM, va
trece de drept în patrimoniul unei societati/fundatii cu activitate identica sau similara.
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CAPITOLUL VII
VENITURI ŞI CHELTUIELI

Art.50. Veniturile SRFM se constituie din:
a)

taxa de înscriere;

b)

cotizaţiil ale membrilor;

c)

redirectionare a 2% din impozitul pe salariu a persoanelor fizice;

d)

donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice şi juridice;

e)

ajutoare umanitare;

f)

legate testamentare, în măsura în care activul patrimonial este favorabil societăţii;

g)

drepturi editoriale;

h)

încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;

i)

fonduri rezultate din manifestările culturale şi ştiinţifice;

j)

fonduri obţinute din contracte de sponsorizare;

k)

alte venituri dobândite pe cale legală, de la persoane fizice sau juridice din ţară sau
străinătate (asociaţii, fundaţii, instituţii, organisme, organizaţii etc.);

l)

organizarea de cursuri de educaţie profesională continuă;

m)

subvenţii;

n)

alte surse.

Art.51. Taxa de înscriere în SRFM este stabilita de Adunarea Generala. Valoarea ei este
precizata in Regulamentul intern al SRFM.
Art.52. Veniturile pot fi utilizate pentru cheltuieli cu organizarea şi funcţionarea, cheltuieli de
personal, cheltuieli materiale şi servicii, cheltuieli de capital, perfecţionarea pregătirii
profesionale, crearea de instituţii cu scop filantropic şi ştiinţific, alte cheltuieli aprobate, după
caz, de Consiliul Director.
Art.53. SRFM va avea cont bancar. Dreptul de semnătură în bancă aparţine trezorierului
SRFM. Adunarea Generala poate împuternici şi alte persoane cu dreptul de semnătură în
bancă.

Pagina 18/34

Statut şi act constitutiv Asociatia „Societatea Romana de Fizica Medicala”
CAPITOLUL VIII
RĂSPUNDERI
Art. 54. SRFM răspunde de toate faptele contractuale, delictuale şi cvasidelictuale, săvârşite
de organele ei, în timpul exercitării funcţiunii lor.
Art. 55. Membrii care formează organele de direcţie şi de administraţie sunt personal şi
solidar răspunzători pentru daunele provenite din culpa lor, atât faţă de terţi, cât şi faţă de
Societatea însăşi.

CAPITOLUL IX
SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII
Art. 56. În afara controlului instituit de organele SRFM, acţiunea de supraveghere şi control a
statului, se va exercita prin persoanele desemnate de şi în limita competenţelor prevăzute de
Ordonanţa 26 din 30 ianuarie 2000.

CAPITOLUL X
LITIGII
Art. 57. Litigiile ce pot apărea, între SRFM şi asociaţi se vor stinge pe cale amiabilă, în caz că
nu se ajunge la nici o soluţie se vor judeca de către instanta de judecata de pe raza careia se
afla sediul SRFM.
Art. 58. Toate celelalte litigii, care eventual s-ar ivi în timpul funcţionării sau lichidării, se vor
judeca potrivit dreptului comun, în toate instanţele, cu termenele prescurtate, conform
prevederilor Ordonanţei 26 din 30 ianuarie 2000.
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CAPITOLUL XI
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Art. 59. Dizolvarea SRFM si lichidarea bunurilor acesteia se face respectând prevederile
OUG cu privire la asociaţii şi fundaţii numărul 26 din 30 ianuarie 2000 cu modificarile si
completarile ulterioare şi în conformitate cu dispozitiile legislaţiei din România.
Art. 60. În cazul dizolvarii societăţii bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite
catre persoane fizice.
Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu
scop identic sau asemanator.
Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii lichidatorii nu au reusit sa transmita
bunurile in conditiile alin. (2), precum si in cazul in care statutul asociatiei sau al fundatiei nu
prevede o procedura de transmitere a bunurilor ori daca prevederea este contrara legii sau
ordinii publice, bunurile ramase dupa lichidare vor fi atribuite de instanta competenta unei
persoane juridice cu scop identic sau asemanator.
In cazul in care asociatia sau fundatia a fost dizolvata pentru motivele prevazute la art. 56
alin. (1) lit. a) - c) din OUG nr. 26/2000, bunurile ramase dupa lichidare vor fi preluate de
catre stat, prin Ministerul Finantelor, sau, dupa caz, de comuna sau orasul in a carui raza
teritoriala asociatia sau fundatia isi avea sediul, daca aceasta din urma era de interes local.
Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare-preluare, daca
prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.

CAPITOLUL XII
CLAUZE SPECIALE
Art. 61. SRFM se va putea asocia cu alte asociaţii, în vederea constituirii de Uniuni sau
Federaţii, pentru realizarea unui scop unitar şi apropiat de scopul social al fiecărei persoane
juridice în parte, în condiţiile prevăzute de lege.
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MEMBRII FONDATORI

Nr
crt

Numele si prenumele

1.

BOGDAN VICTOR

2.

TUFASCU GABRIELA RODICA

3.

PETROIU CRISTINA

4.

CIRJAN ADRIANA

Date personale de identificare (CI si CNP)

KX 389950

Semnatura

...............................................

1750617120652

KX 664587

...............................................

2800108125471

RT 374695

...............................................

2761223384194

TR 126489

...............................................

2890802340022
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5.

CHIS AUREL

6.

MANDEA VERONICA

7.

DUMITRU MIHAELA EMILIA

8.

GHIOCA CONSTANTIN

KX 910156

...............................................

1640908314305

BV 446819

...............................................

2730708082424

GL 696519

...............................................

2770811170332

RR 438553

...............................................

1770206441517
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9.

MOGOS FLORENTINACLAUDIA

IF 317445

...............................................

2890325280011

10.

TANASE ALINA

11.

ANDREI RALUCA MIHAELA

RR 807803

...............................................

2821207420011

RR 868750

...............................................

2811108360031

SM 357563
12.

VIRAG VASILE PETRU

1860627303708

...............................................
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13.

DUMITRACHE MIHAI

RD 630916

...............................................

1750603434523

14

KUN BÁLINT LÁSZLÓ

15.

FLORESCU NELU

16.

COSTACHE FLORIN

17.

SPUNEI MARIUS

MS 677657

...............................................

1740210261509

DX 850391
...............................................

1780515163222

DX 540386

...............................................

1780903163250

TM 964092

...............................................

1781025354734
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ACT CONSTITUTIV
al Asociatiei ,,Societatea Romana de Fizică Medicală’’
Subsemnaţii:
Nr.
crt.
1

Numele şi
prenumele
BOGDAN

Act identitate

KX 389950

CNP

1750617120652

VICTOR

2

Funcţia

Domiciliul

CLUJ-NAPOCA,

str expert

FINTINELE, nr 46, ap 12

Locul de muncă

in Institutul

Oncologic

fizica

“Prof.dr.

Ion

medicala

Cluj-Napoca

Chiricuţă”

TUFASCU
GABRIELA

KX 664587

2800108125471

RODICA

DEJ, str. AURORA nr.4, fizician

Institutul

bl.M2, ap.58

“Prof.dr.

medical

Oncologic
Ion

Chiricuţă”

Cluj-Napoca
3

PETROIU
CRISTINA

4

CIRJAN
ADRIANA

RT 374695

TR 126489

2761223384194

2890802340022

BUCURESTI,

str. fizician

Institutul

Oncologic

DEZROBIRII nr 16 A, bl medical

"Prof.dr.

Alexandru

26 sc 1, ap. 10

Trestioreanu" Bucuresti

TURNU-MAGURELE,
str.

ELENA

fizician

Institutul

Oncologic

CUZA medical

"Prof.dr.

Alexandru

VODA, bl A12A sc A, ap

Trestioreanu" Bucuresti

1, jud. TELEORMAN
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CLUJ-NAPOCA,
5

CHIS AUREL

KX 910156

1640908314305

str. expert

in Institutul

PANDURII, nr.4, ap.19, fizica

“Prof.dr.

jud. CLUJ

Cluj-Napoca; Centrul de

medicala

Diagnostic

Oncologic
Ion

Chiricuţă”

si

tratament

Oncologic Brasov

6

MANDEA

BV 446819

2730708082424

BRASOV, jud. BRASOV

VERONICA

fizician

Centrul de Diagnostic si

medical

tratament

Oncologic

Brasov

7

DUMITRU

GL 696519

2770811170332

MIHAELA

GALATI, str. ARAD nr Expert
1, bl PS 12, ap 106

EMILIA

8

GHIOCA
CONSTANTIN

in Spitalul „Sf. Andrei” Galati

fizica
medicala

RR 438553

1770206441517

BUCURESTI,

str. inginer

MONROL EUROPE SRL

LIMPEJOAREI, nr 96, et fizician
2

expert

in

radioprotectie
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9

MOGOS

IF 317445

2890325280011

FLORENTINA

MAGURELE
ILFOV

jud. fizician

Institutul

Oncologic

medical

"Prof.dr.

Alexandru

CLAUDIA

10

TANASE

Trestioreanu" Bucuresti

RR 807803

2821207420011

ALINA

str. RACARI nr. 10, bl 41 fizician

Spitalul

Militar

sc A ap 44, sector 3, medical

Bucuresti

Central

BUCURESTI

11

ANDREI

RR 868750

2811108360031

RALUCA

Bucuresti, str. Telita, nr fizician

Institutul

Oncologic

4, bl 66B, sc2, ap 73

"Prof.dr.

Alexandru

medical

MIHAELA

12

VIRAG
VASILE

Trestioreanu" Bucuresti

SM 357563

1860627303708

CAREI,
MARE

jud.

SATU fizician
medical

PETRU

Spitalul Clinic Municipal
„Dr.
Oradea
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13

DUMITRACHE

RD 630916

1750603434523

MIHAI

14

BUCURESTI, str. JEAN expert
STERIADI nr 14

KUN BÁLINT MS 677657

1740210261509

LÁSZLÓ

in Institutul

Oncologic

fizica

"Prof.dr.

Alexandru

medicala

Trestioreanu" Bucuresti

TARGU

MURES,

str. fizician

GH.

MARINESCU medical

Spitalul Clinic Judetean de
Urgenta Mures

nr.28/13 jud. MURES

15

COSTACHE

DX 540386

1780903163250

FLORIN

CRAIOVA, str. TRAIAN fizician

Spitalul Clinic Judetean de

LALESCU, bl. a2, sc4, medical

Urgenta Craiova

ap 10

16

FLORESCU

DX 850391

1780515163222

NELU

Str.

Dr.

DIMITRIE fizician

GEROTA, Nr 6, BL medical

Spitalul Clinic Judetean de
Urgenta Craiova

10, AP 26, jud. DOLJ
17

SPUNEI
MARIUS

TM 964092

1781025354734

com.

DUMBRAVITA, fizician

jud. TIMIS

medical
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cunoscând prevederile OG 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, am hotarât prin
exprimarea liberă a consimţământului urmatoarele:
Art. 1. Asociatii mentionati mai sus ne-am exprimat şi unit voinţele pentru a înfiinta
Societatea Romana de Fizică Medicala, persoană juridica de drept privat, neguvernamentalaă,
fără scop patrimonial.
Art 2 Societatea Romana de Fizică Medicala este o persoana juridică româna de drept
privat, independenta, neguvernamentala, apolitica si fara scop patrimonial. Societatea are
însemne proprii: sigla, stampila, legitimatii si conturi bancare. Toate actele emise de Societate
vor purta denumirea acesteia, numarul de înregistrare si sigiliul Societatii.
Art. 3. Scopul Societatii Romane de Fizică Medicala este de a coordona, de a sprijini,
de a apăra demnitatea, de a promova drepturile şi interesele fizicienilor medicali din România,
de a păstra prestigiului profesiei de fizician medical în cadrul vieţii sociale.
Art. 4 Societatea Romana de Fizică Medicala prin organismele sale, este reprezentant
al corpului profesional al fizicienilor medicali din România în relaţiile cu autorităţile şi
instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, interne şi internaţionale.
Art. 5. Sediul Societatii Romane de Fizică Medicala este în în Bucuresti, sectorul 1,
str. Saradei, Nr. 6, Scara 1, subsol, ap. 1, biroul nr. 1.
Art. 6. Durata de functionare a Societatii Romane de Fizică Medicala este
nedeterminata.
Art. 7. Patrimoniul initial al Societatii Romane de Fizică Medicala este de 750 lei si sa constituit prin aportul în bani al membrilor fondatori. Patrimoniul a fost depus în contul
bancar al Societăţii.
Art. 8. Adunarea generala a SRFM este formata din cei 18 membri fondatori semnatari
ai acestui Act constitutiv si Statutului acesteia.
Art. 9. Consiliul Director are următoarea componenţă:

Funcţia

Numele si

Date personale de identificare (CNP si

prenumele

CI/BI)

Preşedinte

CHIS AUREL

Vicepreşedinte

DUMITRACHE RD 630916 / 1750603434523

KX 910156 / 1640908314305

MIHAI
Secretar

COSTACHE

DX 540386 / 1780903163250

FLORIN
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Trezorier

DUMITRU

GL 696519 / 2770811170332

MIHAELA
EMILIA
Membru

VIRAG

SM 357563 / 1860627303708

VASILE
Art. 10. Comitetul de cenzori are următoarea componenţă: (este necesar daca asociatia
are mai mult de 15 membri)
Funcţia
Cenzor

Numele si
prenumele
TANASE

Date personale de identificare (CNP si CI/BI)
RR 807803 / 2821207420011

ALINA
Cenzor

SPUNEI

TM 964092 / 1781025354734

MARIUS
Cenzor – expert VIRAG

SM 308621 / 2710920300020

contabil

Carnet expert contabil nr 35272

CLAUDIA

Autorizatie de exercitare a profesiei de expert
contabil seria A nr 14346 eliberata la
06.05.2010

Persoana

împuternicita sa desfasoare procedura de dobîndire a personalitatii

Juridice este domnul Bataila Gheorghe, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, b-dul Ion
Mihalache , nr. 174, bl. D, sc. B, etj. 6, ap. 72, Sect. 1, identificat cu CI seria RT Nr. 260130
eliberata de Sectia 5 politie la data de 26.02.2003.
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MEMBRII FONDATORI

Nr
crt

Numele si prenumele

1.

BOGDAN VICTOR

2.

TUFASCU GABRIELA RODICA

3.

PETROIU CRISTINA

4.

CIRJAN ADRIANA

Date personale de identificare (CI si CNP)

KX 389950

Semnatura

...............................................

1750617120652

KX 664587

...............................................

2800108125471

RT 374695

...............................................

2761223384194

TR 126489

...............................................

2890802340022
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5.

CHIS AUREL

6.

MANDEA VERONICA

7.

DUMITRU MIHAELA EMILIA

8.

GHIOCA CONSTANTIN

KX 910156

...............................................

1640908314305

BV 446819

...............................................

2730708082424

GL 696519

...............................................

2770811170332

RR 438553

...............................................

1770206441517
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9.

MOGOS FLORENTINA CLAUDIA

IF 317445

...............................................

2890325280011

10.

TANASE ALINA

11.

ANDREI RALUCA MIHAELA

RR 807803

...............................................

2821207420011

RR 868750

...............................................

2811108360031

SM 357563
12.

VIRAG VASILE PETRU

1860627303708

...............................................
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13.

DUMITRACHE MIHAI

RD 630916

...............................................

1750603434523

14.

KUN BÁLINT LÁSZLÓ

15.

FLORESCU NELU

16.

COSTACHE FLORIN

17.

SPUNEI MARIUS

MS 677657

...............................................

1740210261509

DX 850391
...............................................

1780515163222

DX 540386

...............................................

1780903163250

TM 964092

...............................................

1781025354734

Pagina 34/34

