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ACTUL CONSTITUTIV  

AL ASOCIAȚIEI ROMÂNE DE EDUCAȚIE ÎN DIABET ARED 
ACTUALIZAT LA 10.11.2017 

 
 
 

Noi, subsemnații, conform listei anexate, care face parte integrantă din actul de 
constituire al Asociației Române de Educație în Diabet (ARED), de comun acord, ne-am 
reunit și am hotărât înființarea acestei asociații, ca persoană juridică română, 
neguvernamentală, apolitică, non profit, supusă legislației române în vigoare. 
 Asociația se va numi „Asociaţia Română de Educaţie în Diabet (ARED)”. 

Sediul Asociaţiei este în Cluj-Napoca, Str. Agricultorilor, Nr. 12, jud. Cluj, România. 
Scopul Asociaţiei este de a milita pentru dezvoltarea şi promovarea rolului profesional 

al educatorilor în diabet din România. Va dezvolta şi sprijini implementarea programelor de 
instruire a educatorilor în diabet, educatori ce îngrijesc pacienţii cu diabet din România. Va 
promova conştientizarea importanţei îngrijirii specializate a persoanelor cu diabet. Va lupta 
pentru standarde acceptabile şi echitabile de îngrijire a persoanelor cu diabet din toată ţara. Va 
promova comunicarea ARES cu grupuri naționale și internaționale implicate în educația 
diabeticilor și în cerectarea legată de diabet, oriunde în lume. Asociaţia va coopera şi colabora 
cu medicii din specialitate şi organizaţiile pacienţilor din România şi din alte ţări, cu toate 
ministerele şi celelalte organisme ale statului, pentru atingerea scopului asociaţiei. 

Activitatea Asociației se va desfășura pe termen nelimitat. 
Patrimoniul inițial al Asociației este de 280 Lei (RON), echivalentul a 2 800 000 Lei 

(ROL) la data constituirii și provine din contribuția membrilor fondatori. 
Asociația va fi coordonată de un Consiliu Director cu atribuții de conducere și 

administrare constituit din: Cornelia Bala (președinte), Adina Sânpetreanu (vicepreședinte), 
Gina Simion (vicepreședinte), Samirela Tuţă (secretar general),  Iuliana Gheorghe (membru), 
Simona Nicola (membru), Cătălin Butu (membru), Elena Harapu (membru), Corina Apetroaie 
(membru). Controlul financiar va fi efectuat de Olivia Trif (cenzor). 

Se împuternicește dna. Cornelia Bala, în calitate de Președinte al Asociației, 
domiciliată Cluj-Napoca, Str. Mehedinţi nr 66-68, apt 36  și  identificată cu C.I. seria KX și 
nr. 954180, să semneze actele modificatoare ale Actului Constitutiv și Statutului și să 
efectueze toate formalitățile legale pentru înscrierea acestora la instanța competentă.         
 Încheiat astăzi, 10.11.2017. Se anexează tabelul nominal al membrilor. 
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