STATUTUL
A.P.A.-ASOCIATIA DE PACIENTI CU ARITMII
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. –Asociaţii fondatori Am hotărât, prin acordul nostru de vointa, liber consimtit in
vederea asocierii în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000,
modificată şi completată prin Ordonanţa nr. 37/2003, constituirea unei ASOCIAŢII,
persoană juridică romana, de drept privat, fără scop patrimonial, apolitica,
neguvernamentala.
Art. 2. Scopul asociaţiei îl constituie oferirea de servicii de consiliere şi educare în
domeniul sănătăţii a persoanelor care sufera de aritmii cardiace. Asociaţia
promoveazã alternativele educaţionale, schimburile culturale în societate, formarea
şi perfecţionarea de specialişti.
Art. 3. Denumirea Asociaţiei este A.P.A.- ASOCIATIA DE PACIENTI CU ARITMII,
conform dovezii de denumire eliberata de Ministerul Justitiei sub
nr.101900/10.08.2011.
Art. 4. (1) Sediul Asociaţiei este în Bucuresti, Prel.Ghencea, nr.6, sector6.
(2) Sediul Asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului director.
Art. 5. Asociatia se constituie pe o durată nedeterminată.
Art. 6. (1) Patrimoniul Asociaţiei este format dintr-un activ patrimonial iniţial.
(2) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în
materie, pe numele Asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.
Art. 7. (1) Scopul asociaţiei îl constituie oferirea de servicii de consultare şi educare în
domeniul sănătăţii, a persoanelor care sufera de aritmii cardiace. Asociaţia promoveazã
educarea pacientilor cu privire la boala de care sufera, cu privire la modalitatile de
prevenire si tratament.
Asociatia este independenta, caritabila, destinata nevoilor pacientilor cu aritmii cardiace;
(2) Obiectivele Asociaţiei, în vederea realizării scopului ei, sunt următoarele:
a) Educarea pacientilor cu privire la boala de care sufera, cu privire la modalitatile de
prevenire si tratament ;
b)Educarea si implicarea familiilor pacientilor care sufera de aritmii cardiace
c)Realizarea si editarea de pliante, afise, brosuri, publicatii periodice, programe
informatice si alte materiale informative
d)Organizarea de cursuri de pregatire, seminarii, conferinte, dezbateri publice,
precum si organizarea de marsuri, manifestatii publice si alte activitati de
sensibilizare a opiniei publice
e)Acordarea de consultanta si consiliere persoanelor interesate de aritmiile cardiace
f)Militarea pentru ca pacientii cu aritmii sa aiba dreptul de decizie in ceea ce priveste
boala de care sufera
g)Reducerea inegalitatilor geografice, rasiale, de sex, varsta si altele in ceea ce
priveste accesul la informare si tratament al pacientilor cu aritmii cardiace
h)Informarea pacientilor cu privire la drepturile lor conform legii si aducerea la
cunostinta lor a informatiilor mai greu accesibile, care ii privesc
i)Stabilirea de colaborari cu alte asociatii de pacienti nationale si internationale, cu
fundatii si cu asociatii guvernamentale
j)Realizarea de programe proprii sau in regim de parteneriat
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k)Organizarea de campanii de strangere de fonduri in scopuri caritabile;
l)Organizarea de actiuni de caritate/cu caracter umanitar pentru pacientii cu aritmii
cardiace;
Asociaţia are un caracter deschis, putând sã se asocieze cu alte instituţii, asociaţii
sau fundaţii, sã adere la federaţii sau sã devinã membrã în alte organisme cu scop
asemanãtor. Participã la programe şi proiecte de finanţare naţionale şi internaţionale
ca iniţiator, ca partener sau beneficiar;
Art. 8. (1) Asociaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii
adunării generale a asociaţiei, prin care li se alocă un patrimoniu distinct.
(2) Filiala este condusă de un Consiliu director propriu, alcătuit din cel puţin 2 membri.
(3) Filiala este entitate cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte
juridice de administrare şi de conservare în condiţiile stabilite de adunarea generală a
asociaţiei prin actul constitutiv al filialei şi se pot încheia acte juridice de dispoziţie, în
numele şi pe seama fundaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului director al
asociaţiei.
Capitolul II
MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LOR
Art.9. Asociaţia are cinci membri asociaţi fondatori, aceştia fiind cei care au constituito şi au contribuit moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social.
Art.10. (1) Asociaţia poate avea:
a) membri-asociaţi: acest titlu se acordă de către Adunarea generală celor care se
asociază ulterior constituirii şi contribuie moral şi material la completarea patrimoniului ei
şi îndeplinirea scopurilor asociaţiei;
b) membri simpatizanti: acest titlu se acorda tuturor celor care adera in mod liber la
idealurile si obiectivele Asociatiei; membri simpatizanti au dreptul sa participe ca
voluntari la actiunile Asociatiei, sa beneficieze gratuit de informatiile furnizate prin
materialele redactate de Asociatie; nu au obligatia platii cotizatiei, au rol consultativ, nu
participa cu drept de vot la Adunarea Generala
b) membri de onoare: acest titlu se acordă de către Adunarea generală persoanelor
fizice sau juridice care au adus şi aduc servicii deosebite asociaţiei sau care îi sprijină
activitatea substanţial, din punct de vedere logistic sau material;
Art.11. Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:
a) să exercite competenţele care le sunt conferite de statutul, regulamentele, normele şi
hotărârile asociaţiei;
b) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul director, dacă au implinit vârsta de 18 ani, au
aptitudini şi capacităţi pentru funcţiile pentru care candidează şi nu au cazier penal;
c) să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării generale;
d) să folosească bunurile asociaţiei în vederea realizării scopului acesteia, în
conformitate cu deciziile Consiliului director;
e) să fie informaţi despre activitatea şi rezultatele asociaţiei.
Art.12. Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:
a) să respecte fără rezerve statutul, regulamentele şi hotărârile Consiliului director al
asociaţiei;
b) să apere fără rezerve interesele şi însemnele asociaţiei, imaginea şi prestigiul său şi
ale membrilor săi;
c) să-şi îndeplinească obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care şi
le-au asumat.
Art. 13. – (1) Calitatea de asociat al se obţine la cerere de către orice persoană fizica
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sau juridică, care indeplineste conditiile statutare si obtine acordul organelor de
conducere.
(2) Calitatea de asociat poate fi pierdută în următoarele condiţii:
a) la cerere;
b) neplata cotizaţiilor şi a celorlalte contribuţii financiare pentru o perioadă de
1(un) an;
c) prin hotărârea Consiliului director, în cazul constatării unor fapte incompatibile
cu scopul şi obiectivele asociatiei;
d) încetarea capacitatii persoanei sau a activităţii, în condiţiile legii.
e) in cazul unor prejudicii morale sau materiale aduse asociatiei, prin aprobare
de catre Adunarea Generala, la propunerea Consiliului Director;
f) pentru savirsirea abaterilor de la statut, membrii asociatiei vor putea fi
sanctionati cu mustrare sau avertisment, stabilite prin votul majoritatii simple a
Consiliului director, sau cu excluderea prin votul a doua treimi din membrii sai.
(3) Calitatea de membru al asociatiei se suspendă în situaţia neplăţii cotizaţiei
anuale până la data de 30 iunie a anului în curs, pentru anul anterior. Pe perioada
suspendării, membrul asociatiei îşi pierde toate drepturile prevăzute în prezentul
statut. Suspendarea operează până la data achitării cotizaţiei la zi, dar fără a depaşi
doi ani consecutivi.
(4) Membrii retraşi sau excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului.
Capitolul III
CONDUCEREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI
Art.14. Organele de conducere, administrare şi control ale asociaţiei sunt:
a) Adunarea generală;
b) Consiliul director;
c) Cenzor
Secţiunea I-a
Adunarea Generală
Art.15. (1) Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea
membrilor asociaţi fondatori şi a membrilor asociaţi.
(2) Adunarea generală are următoarele atribuţii:
a)stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
b)aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi taxelor percepute;
c)aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
d)alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director;
e)aprobarea şi dezbaterea rapoartelor de activitate ale Consiliului director şi a
programelor de activitate;
f)înfiinţarea de filiale;
g)modificarea actului constitutiv şi a statutului;
h)aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al asociaţiei;
i)decide în ultimă instanţă asupra afilierii, suspendării şi excluderii membrilor
asociatiei;
j)aprobă procesele-verbale oficiale ale şedinţelor Adunării generale;
k)dizolvarea şi lichidarea asociaţiei precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor
rămase după lichidare;
l)orice atribuţii prevăzute în lege sau în statut;
m)aprobă afilierea la federaţii sau asocierea cu alte asociaţii sau fundaţii.
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Art.16. (1) Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an în şedinţă ordinară şi
are drept de control permanent asupra Consiliului director.
(2) Ea va fi convocată de către Consiliul director prin convocator scris care va cuprinde
data, locul şi ordinea de zi a şedinţei, la care se vor anexa materialele care vor fi supuse
dezbaterii.
Art.17. Adunarea generală se poate convoca ori de câte ori este cazul în şedinţe
extraordinare în următoarele situaţii:
a)se impune în mod necesar schimbarea statutului;
b)apar situaţii care pun în pericol existenţa asociaţiei;
c)la cererea scrisă a unui număr de cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi.
Art.18. (1) Alături de membrii asociaţi fondatori şi de membrii asociaţi, la şedinţele
Adunării generale mai pot participa, fără a avea însă drept de vot, membrii de onoare şi
alţi invitaţi.
(2) Nu vor putea participa la vot asociaţii care, într-o anumită problemă supusă aprobării
Adunării generale, sunt direct interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau
descendenţii, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv.
Art.19. (1) Adunarea generală poate avea loc dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus
unu din totalul membrilor săi. Dacă acest cvorum nu este îndeplinit, Adunarea se
reconvoacă după 3 zile şi poate avea loc indiferent de numărul celor prezenţi.
(2) Hotărârile Adunării se iau cu majoritate simplă, cu excepţia celor referitoare la
dizolvarea asociaţiei, modificarea scopului acesteia şi alegeri în funcţii, care se vor lua
cu majoritate de două treimi din numărul membrilor prezenţi la şedinţa Adunării.
Art.20. Adunarea generală este condusă de preşedintele Consiliului Director, care este
şi preşedinte al Adunării sau, în lipsa acestuia, de un înlocuitor al său.
Art.21. Cu ocazia fiecărei Adunări generale se întocmeşte un proces verbal care va
prezenta modul de desfăşurare, dezbaterile ce s-au luat şi hotărârile adoptate.
Art.22. Hotărârile Adunării generale contrare statutului şi/sau actului constitutiv pot fi
atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la Adunare sau au
votat împotrivă şi au cerut să se consemneze acest lucru in procesul-verbal, în termen
de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre aceasta sau de la data desfăşurării
şedinţei.
Art.23. În cazul unor proiecte de hotărâri care vizează direct persoane (alegeri,
excluderi, recompensări, sancţionări, primirea de membri, etc.) Adunarea generală va
decide prin vot secret, cu excepţia cazului în care se decide votul deschis de către
majoritatea absolută a membrilor asociaţi prezenţi.
Secţiunea a II-a
Consiliul director
Art.24. (1) Consiliul director asigură punerea in executare a hotărârilor adunărilor
generale. Acesta conduce activitatea asociaţiei în perioada dintre două adunări
generale.
(2) În componenţa sa iniţială este alcătuit din: preşedinte, vicepresedinte şi secretarmembru cu atributii de administrator. Structura sa va putea fi modificată prin hotărâre a
Adunării generale. Componenţa sa se alege de către acelaşi organ prin vot secret, cu
respectarea prevederilor art. 22.
Art.25. În exercitarea competenţei sale, Consiliul director are următoarele atribuţii:
a)acţionează pentru îndeplinirea hotărârilor Adunării generale şi pentru
respectarea de către toţi membrii asociaţiei a Statutului şi a regulamentelor acestuia;
b)aprobă afilierea la federaţiile de specialitate;
c)aprobă structura şi componenţa nominală a organelor de conducere ale
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secţiilor;
d)aprobă normele financiare proprii, normele privind drepturile de deplasare în lei
şi în valută ale asociaţilor şi alte drepturi băneşti pentru aceştia (salariu, indemnizaţii,
premii, prime, etc.), precum şi recompense sau scutiri de taxe;
f)prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară,
executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului pentru
perioada viitoare, proiectul programelor asociaţiei (inclusiv programul de dezvoltare a
bazei materiale);
g)încheie acte juridice, în numele şi pe seama asociaţiei;
h)execută bugetului de venituri şi cheltuieli;
i)aprobă organigrama şi strategia de personal ale asociaţiei;
j)modifică statutul asociaţiei;
k)elaborează regulamentul său intern de funcţionare;
l)îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
Art. 26. Membrii Consiliului director care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii sale,
sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie
colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la
deliberare şi nici la vot. În caz contrar vor răspunde pentru daunele cauzate asociaţiei
dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
Art. 27. Nu poate fi membru al Consiliului director, iar dacă este, pierde această calitate
cel care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia
sprijină activitatea acelei instituţii publice.
Art. 28. Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociaţiei pot fi atacate
de membrii asociaţi sau de către oricare dintre membrii Consiliului director care au lipsit
sau au votat împotrivă şi a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă.
Art. 29. Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii
executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie
pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei sau orice alte atribuţii
prevăzute în lege sau în statut.
Art. 30. (1) Consiliul director se compune din 3 membri desemnaţi de asociaţii fondatori
la momentul constituirii asociaţiei.
(2) În caz de descompletare, funcţiile rămase libere se completează prin hotărârea
Adunării generale, conform prevederilor art. 19 şi 23.
(3) Completarea funcţiilor rămase libere se face în cel mult 30 de zile de la
descompletare.
Art. 31. (1) Consiliul director se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori
nevoile asociaţiei o impun.
(2) Convocarea Consiliului director se face de preşedinte, iar în lipsa acestuia de
înlocuitorul său, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată.
(3) Consiliul director deliberează, în mod valabil, în prezenţa tuturor membrilor săi şi
adoptă hotărâri cu unanimitate de voturi. În caz de egalitate de voturi, preşedintele
Consiliului director are votul decisiv.
Art. 32. Deliberările şi hotărârile Consiliului director se consemnează în procese-verbale
încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.
Art.33 (1) Preşedintele Consiliului director reprezintă şi angajează legal asociaţia în
relaţiile cu autorităţile publice române, cu alte asociaţii, federaţii, şi în relaţiile cu orice
alte persoane fizice sau juridice..
(2) Preşedintele Consiliului director conduce activitatea Consiliului director şi prezidează
Adunările generale ale asociaţilor.
(3)Preşedintele stabileşte data şi ordinea de zi precum şi documentele care se prezintă
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în şedinţele Consiliului director.
Secţiunea a III-a
Controlul financiar
Art. 34. (1) Fiecare dintre membrii asociaţi care nu este membru al consiliului director
are dreptul să exercite dreptul de control.
(2) În acest sens, membrul asociat cu drept de control are următoarele drepturi:
poate verifica modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
poate întocmi rapoarte şi le poate prezenta Consiliului director;
poate participa la şedinţele Consiliului director, fără drept de vot.
(3) Asociaţii vor putea numi un cenzor extern în prima adunare generală după constituire
Capitolul V
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA
Art. 35. Asociaţia se va dizolva:
I. De drept prin imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă
în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea
acestui scop.
II. Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când:
scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
a devenit insolvabilă;
nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legii.
III. În situaţia imposibilităţii constituirii Consiliului director în conformitate cu
statutul fundaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care,
potrivit statutului Consiliului director trebuia constituit.
IV. În alte situaţii prevăzute de lege
V. Prin hotărârea Adunării generale.
Art.36. Adunarea generală va adopta hotărârea de dizolvare cu o majoritate de 2/3 din
totalul voturilor membrilor asociaţi cu acest drept. Odată cu această hotărâre, cu aceeaşi
majoritate, se va lua o decizie privind folosirea patrimoniului. Fără o asemenea decizie,
dizolvarea nu are efect.
Art.37. (1) În cazul dizolvării asociaţiei, lichidatorii se numesc de instanţa
judecătorească, sau de către Adunarea generală, după caz.
(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director încetează.
(3) Lichidatorii la intrarea în funcţie efectuează inventarul şi încheie un bilanţ care să
constate situaţia exactă a activului şi pasivului.
(4) Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale asociaţiei
şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.
(5) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul membrilor asociaţi cu drept de vot.
Art. 38. (1) Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a
încasa creanţele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a
transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a
bunurilor mobile şi imobile.
(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor
aflate în curs de derulare.
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Art. 39. (1) În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot
transmite către persoane fizice.
(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept
public cu scop identic sau asemănător, prin hotărâre a Adunării generale cu votul a două
treimi din numărul membrilor asociaţi.
(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să
transmită bunurile în condiţiile alineatului (2), ele se atribuie de instanţa competentă unei
persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predarepreluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.
Art. 40. Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai
după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociatiei.
Art. 41. După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să
depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare
la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi
are sediul asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din
acest registru.
Art. 42. Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se
înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu
autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la
lichidare, împreună cu toate registrele şi actele asociaţiei şi ale lichidării, după aceasta
fiind consideraţi descărcaţi.
(1) Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă
descărcarea acestora de obligaţiile asumate.
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