cu Publicul şi Cooperare cu ONG. Asociaţia poate constitui sucursale sau filiale in ţară si
în străinătate.
Art.3 Membrii Asociaţiei doresc să se asocieze şi au ca SCOP PROPUS:
• Să imbunătăţească calitatea vieţii persoanelor care locuiesc si muncesc în
România prin sprijinirea dezvoltării sistemului medical si tehnic de urgenţă sa
funcţioneze independent şi fără obţinerea de profit;
• Să sprijine implementarea măsurilor de prim ajutor in rândul populaţiei;
• Să perfecţioneze cadrele medicale precum şi să achiziţioneze echipament medical
de ultimă generaţie atât de necesar pentru un act medical de calitate.
In vederea realizării scopului Asociaţiei, OBIECTIVELE acesteia sunt:
• Promovarea oportunităţilor de perfecţionare la nivel personal şi profesional a
membrilor săi şi a tuturor celor interesaţi prin centre de training;
• Introducerea si promovarea celor mai recente principii de training in medicina de
urgenţă prespitalicească;
• Asigurarea asistenţei medicale, tehnice de urgenţă şi prim ajutor destinată in
principal salvării şi păstrării vieţii prin parteneriate durabile intre instituţiile
abilitate cum ar fi, dar fără a se limita la Ministerul Administraţiei si Internelor,
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale prin Direcţia pentru Apel Unic de Urgenţă
112, Administraţiile Publice Locale, Ministerul Sănătăţii Publice;
• Elaborarea şi implementarea de strategii şi standarde profesionale şi
organizatorice în medicina de urgenţă prespitalicească;
• Asigurarea de servicii pentru persoanele dezavantajate, incluzând fără a se limita
la minorităţi şi alte grupuri dezavantajate.
Art.4 Sediul Asociaţiei “DE LA NOI PENTRU NOI” AMBULANŢA Sibiu este in
Municipiul Sibiu, str. Mărăsti, nr.5, judeţul Sibiu înscris în Cartea Funciară nr.6855 a
localităţii Sibiu, nr. Top 4077/17; 4077/16/2.
Art.5 Durata de funcţionare a Asociaţiei
“DE LA NOI PENTRU NOI”
AMBULANŢA Sibiu este pe termen nedeterminat.
CAP.II PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI
Art.6 Patrimoniul de la data constituirii Asociaţiei “DE LA NOI PENTRU NOI”
AMBULANŢA Sibiu este format din activul iniţial al Asociaţiei, alcătuit din aportul in
bani al asociaţilor, de câte 100 lei fiecare asociat, în valoare totala de 700 lei.
Întregul patrimoniu va fi evidenţiat si păstrat in conformitate cu legislaţia română în
materie, pe numele Asociaţiei, putând fi modificat si folosit exclusiv pentru realiyarea
scopului acesteia.
CAP.III ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL
Art.7 Organele de conducere, administrare si control ale Asociaţiei sunt:
a) Adunarea Generală a membrilor
b) Consiliul Director
c) Cenzorul
Art.8 Adunarea Generala reprezintă organul suprem de conducere al Asociaţiei, având
competenţă în stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale acesteia, aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli, alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director,
modificarea actului constitutiv şi a statutului, înfiinţarea de filiale, dizolvarea si lichidarea
asociaţiei precum si stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare, orice alte
atribuţii prevăzute în lege şi în statut.

Art.9 (1) Adunarea Generală este constituită din toţi membri Asociaţiei iar până la
primirea de noi asociaţi este compusă din totalitatea membrilor care semnează prezentul
act constitutiv.
(2) Adunarea Generală se intruneşte cel puţin o dată pe an.
(3) Data şi locul desfăşurării Adunării Generale se stabilesc, fie de către Consiliul
Director şi se aduce la cunoştinţă fondatorilor in condiţiile legii, fie prin acordul comun a
cel puţin jumătate dintre membri.
(4) Adunarea Generală aprobă sau modifică:
a) Programele Asociaţiei;
b) Bugetul de venituri si cheltuieli si bilanţul contabil al Asociaţiei;
c) Alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
d) Alegerea si revocarea cenzorului, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
e) Înfiinţarea de filiale;
f) Modificarea actului constitutiv şi a statutului;
g) Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor
rămase după lichidare.
(5) Cvorumul de deliberare al Adunării Generale este:
a) în prima convocare jumătate plus unu dintre membri
b) in a doua convocare o treime dintre membri, dar nu mai puţin de un sfert din aceştia.
Art.10 Consiliul Director este organul de conducere executiv al Asociaţiei care asigură
punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale
(2) Consiliul Director asigură realizarea scopului şi obiectivelor acesteia, exercitând
următoarele atribuţii:
a) Stabilirea strategiei generale şi a programelor Asociaţiei;
b) Aprobă noi membri ai Asociaţiei;
c) Incheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
d) Elaborarea regulamentului intern de funcţionare a sa;
e) Aprobă organigrama si politica de personal ale Asociaţiei;
f) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute in statut sau stabilite de Adunarea
Generală.
(3) Membrii Consiliului Director care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii sale,
sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele in linie
colaterală sua afinii până la gradul al patrulea inclusiv nu vor putea lua parte la deliberare
şi nici la vot. În caz contrarvor răspunde pentru daunele cauzate Asociaţiei, dacă fără
votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
(4) Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociaţei pot fi atacate de
fondatori sau de către oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au
votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă.
(5) Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive,
inclusiv persoane din afara Asociaţiei sau care nu au calitatea de asociat pentru a încheia
acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei sau orice alte atribuţii prevăzute în lege sau
in statut.
(6) Consiliul Director se compune din 4 membri desemnaţi de fondatori la momentul
constituirii Asociaţiei pentru un mandat de 4 ani.
(7) In caz de decompletare, funcţiile rămase libere se completeaza prin hotărârea
fondatorilor, iar dacă niciunl dintre fondatori nu mai este în viaţă, cu întrunirea votului a
3 dintre membri Consiliului Director.
(8) Completarea funcţiilor rămase libere se face în cel mult 30 de zile de la decompletare.
(9) Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori nevoile
Asociaţiei o impun.

(10) Convocarea Consiliului Director se face de Preşedinte, iar in lipsa acestuia de
vicepreşedinte, cu cel puţin 7 (şapte) zile înainte de data fixată.
(11) Consiliul Director deliberează în mod valabil, în prezenţa a 2/3 din numărul
membrilor săi si adoptă hotărâri cu jumătate plus unu din voturi. Deliberările Consiliului
Director se consemnează in procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.
Art.11 Cenzorul sau comisia de cenzori este organul de control financiar intern al
Asociaţiei
(2) In realizarea competenţei sale, cenzorul, sau după caz comisia de cenzori:
a) Verifică modul în care este administrat patrimonial Asociaţei
b) Întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale
c) Poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot
d) Indeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea
Generală.
(3) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori
CAPITOLUL IV VENITURILE ŞI CHLETUIELILE ASOCIAŢIEI
Art.12. Veniturile Asociaţei provin din:
a) Cotizaţii anuale ale membrilor
b) Donaţii, sponsorizări sau legate
c) Resurse obţinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale
d) Dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii
legale
e) Divindendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie
f) Alte venituri prevăzute de lege
Art.13 Toţi membri Asociaţiei vor plăti o cotizaţie anuală, stabilită de Adunarea
Generală a Asociaţiei.
(2) Pentru cazurile excepţionale, Consiliul Director poate acorda si altor membri scutiri
de plată a cotizaţiei anuale.
Art.14. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu se
reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului ei.
(2) Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, numai dacă acestea
au un caracter accesoriu si au o legătură strânsă cu scopul principal al ei.
Art.15 Principalele cheltuieli ale Asociaţiei sunt cele legate de realizarea scopului
acesteia, aşa cum este definit la litera C din actul constitutiv si art.3 al statutului.
Art.16 Alte cheltuieli curente pot fi:
a) Salarii si adaosuri la salarii
b) Indemnizaţii, prime si premii
c) Procurări de rechizit si imprimate de birou
d) Chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare
e) Cazare, masă, transport
f) Apă, canal, salubritate, energie electrică, termică si gaze naturale
g) Alte chletuieli
(2) Cheltuielile se efectueză potrivit bugetului de venituri şi chletuieli şi se aprobă de
persoanele însărcinate de Consiliul Director.
(3) Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului se stabilesc în limitele
statului de funcţii si a bugetului de venituri şi cheltuieli.
(4) Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificaţii si alte asemenea din
disponibilităţile existente.
Art.17 Exercitiul economico-financiar începe şi se termină cu dispoziţiile legale
aplicabile.

CAPITOLUL V MEMBRII ASOCIAŢIEI - MODURI DE DOBÂNDIRE ŞI
PIERDERE A CALITĂŢII DE MEMBRU
Art.18 (1) Pot deveni membri ai Asociaţiei orice persoană fizică sau juridică din tară sau
străinătate care sprijină moral si material Asociaţia.
(2) Calitatea de asociat se confera de catre Adunarea Generala a Asociatiei. Propunerea
trebuie sa vina din partea a cel putin un membru al Asociatiei si trebuie sa fie acceptata
atat de catre persoana fizica sau juridica propusă, cât şi de către Adunarea Generală a
Asociaţiei.
(3) Pierderea calităţii de membru al asociaţiei are loc prin:
a) Încetarea existenţei persoanei juridice
b) Renunţarea la calitatea de membru
c) Condamnarea penală
(4) Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei se constată sau se decide de către
AdunareaGenerală.
(5) Membrii Asociaţiei au dreptul:
a) sa participe la Adunarile Generale ale Asociatiei, sa puna in discutie si sa ia
parte la dezbaterea problemelor care intereseaza domeniul sau bunul mers al
Asociatiei;
b) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Asociatiei;
c) sa sesizeze Asociatia despre problemele care privesc scopul si obiectivele
Asociatiei in vederea promovarii si apararii acestora;
(6) Membrii Asociaţiei au următoarele îndatoriri:
a) sa respecte prevederile prezentului Statut si hotararile organelor de conducere
ale Asociatiei si sa dea tot sprijinul pentru indeplinirea obiectivelor Asociatiei;
b) sa respecte normele de etica profesionala si de tinuta morala conforme Codului
de Etica Profesionala adoptat de Adunarea Generala a Asociatiei;
c) sa nu desfasoare in cadrul Asociatiei sau cu ocazia manifestarilor organizate de
catre Asociaţie activităţi de propaganda politica fata de alti membrii ai Asociatiei
sau fata de terte persoane aflate in legatura profesionala cu Asociatia;
CAPITOLUL VI DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA
Art.19 (1) Asociaţia se dizolvă: - de drept; - prin hotarare a judecatoriei; - prin hotararea
Adunării Generale.
(2) Asociaţia se dizolvă de drept prin:
a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;
b) realizarea scopului pentru care a fost constituită;
c) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, daca in termen de trei
luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
d) imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a constituirii Consiliului Director,
daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care Adunarea Generala sau
Consiliul Director trebuia constituit;
e) reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege (trei persoane), daca acesta nu
a fost complinit timp de trei luni.
(3) Asociaţia se dizolvă prin hotarâre judecătoresca , la cererea oricărei persoane
interesate, atunci când:
a) Scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice
b) Realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice
c) Urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit

d) A devenit insolvabilă
e) Nu mai obţine autorizatiile prealabile necesare, potrivit legii
(4) Asociatia se poate dizolva si prin hotararea Adunarii Generale. In aceasta situatie,
in termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul verbal, in forma autentica,
se depune la judecatorie, pentru a fi inscris in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.
(5) Dizolvarea Asociatiei are ca efect lichidarea acesteia in conditiile legii.
(6) Bunurile ramase in urma lichidarii Asociatiei vor fi transmise catre persoane juridice
de drept privat sau de drept public, cu scop identic sau asemănător.
CAPITOLUL VII DISPOZITII COMUNE SI FINALE
Art.20 Asociaţia are siglă şi însemne proprii. Sigla Asociaţiei este:

Art.21 Prezentul statut este valabil pe toata durata de functionare a Asociatiei,
modificarea sau completarea acestuia urmand a se face numai in forma scrisa si cu
indeplinirea reglementarilor legale.
Art.22 Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în
vigoare.

MEMBRII FONDATORI:
TĂRNĂUCEANU FELICIA-ALINA_______________

STROIA SIMONA______________________________

LUCA IOAN-OVIDIU__________________________

PAŞCA DAN__________________________________

PÎŢAN MARIA-ANCA_________________________

RAFA OVIDIU-IOAN__________________________

GOIA LAURA ________________________________

