
STATUTUL 
ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE EDUCAŢIE ÎN DIABET (ARED) 

ACTUALIZAT LA DATA DE 10.11.2017 
   
 

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale 
 

Art. 1.  Denumirea asociaţiei: Asociaţia Română de Educaţie în Diabet 
(ARED). 

Art. 2.  Sediul Asociaţiei: Cluj-Napoca, Str. Agricultorilor, Nr. 12, cu 
posibilitatea schimbării lui de către Consiliul Director.  

Art. 3.  Personalitatea juridică: asociaţia are personalitate juridică proprie. 
Activitatea ei se va desfăşura pe baza prezentului statut, care are ca bază 
juridică Ordonanţa 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în 
Monitorul Oficial 39/31.01.2000. Asociaţia este persoană juridică română, 
neguvernamentală, profesional ştiinţifică, apolitică, non profit, supusă 
legislaţiei române în vigoare. 

Art. 4.  Asociaţia este deschisă personalului de îngrijire a pacienţilor cu 
diabet: asistentelor medicale, special instruite, asistentelor de dietetică, 
chiropodiştilor, psihologilor, medicilor  specialişti sau cu competenţă în Diabet 
Nutrţie Boli metabolice. Membrii asociaţi pot fi asistenţi medicali sau medici 
din alte specialităţi. Orice altă solicitare, care nu se încadrează în alte criterii 
va fi analizată de Consiliul Director. Numărul de membri nu este limitat. 

Art. 5.  Asociaţia îşi rezervă dreptul, conform legilor în vigoare, la 
asociere naţională şi internaţională cu alte organizaţii, federaţii, fundaţii şi 
asociaţii cu interese similare. De asemenea, îşi rezervă dreptul de a deschide 
filiale în ţară. 

Art. 6.  Activitatea asociaţiei se va desfăşura pe termen nelimitat. 
 

CAPITOLUL II – Scopul, obiectivele, atribuţiile asociaţiei 
 

Art. 7.  Asociaţia va 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. 

Art. 8.  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. 

Art. 9.  Asociaţia va publica un jurnal anual al educatorilor în diabet şi va 
organiza cel puţin o conferinţă anuală. 
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Art. 10.  Asociaţia poate oferi burse, premii şi alte recompense, în măsura 
în care va dispune de mijloace financiare adecvate. Consiliul Director este 
responsabil pentru acordarea acestora, cu obligaţia de a raporta Adunării 
Generale toate detaliile. 

Art. 11.  Asociaţia poate oferi distincţii simbolice (diplome) unor persoane 
sau colective. Consiliul Director este responsabil pentru acordarea acestora, 
cu obligaţia de a raporta Adunării Generale toate detaliile. 

Art. 12.  Asociaţia poate îndeplini şi alte atribuţii, dacă ele sunt propuse, 
discutate şi aprobate prin votul unei majorităţi de peste 2/3 din membri 
asociaţiei. 

 
CAPITOLUL III – Patrimoniul Asociaţiei 

 
Art. 13.  Patrimoniul asociaţiei este format din: 
a. Cotizaţii ale membrilor organizaţiei 
b. Donaţii interne şi internaţionale 
c. Subvenţii şi sponsorizări 
d. Dobânzi bancare 
e. Venituri din alte surse care nu contravin legislaţiei române în vigoare 
f. Patrimoniul iniţial este de 280 lei (RON) echivalentul a 2. 800. 000 lei 

(ROL) la data constituirii şi provine din donaţii ale Asociaţilor 
Art. 14.  Patrimoniul va fi utilizat numai pentru realizarea obiectivelor, 

documentele contabile constituind dovada. 
Art. 15.  Pentru venituri şi cheltuieli se va încheia un bilanţ anual, care se 

va comunica spre informare şi aprobare Adunării Generale. 
Art. 16.  Disponibilităţile băneşti ale Asociaţiei vor fi depuse în contul 

bancar al acesteia. Consiliul Director administrează şi răspunde de utilizarea 
patrimoniului. 

Art. 17.  Cheltuirea acestor fonduri se va face pentru realizarea scopurilor 
înscrise în statut. 

 
CAPITOLUL IV 

 
A. Membrii asociaţiei 
 
Art. 18.  Asociaţia are următoarele categorii de membri: 
a. Membrii fondatori - sunt aceia care au participat la şedinţa de 

constituire a Asociaţiei şi au semnat actul constitutiv. După constituire membri 
fondatori devin membri titulari. 

b. Membrii titulari (cu drepturi depline) – asistente medicale, special 
instruite, asistente de dietetică, chiropodişti, psihologi, medici  specialişti sau 
cu competenţă în Diabet Nutriţie Boli metabolice. Orice altă solicitare, care nu 
se încadrează în alte criterii va fi analizată de Consiliul Director. 
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c. Membrii asociaţi - asistenţi medicali sau medici în alte specialităţi, care 
sprijină asociaţia în realizarea scopului şi atribuţiilor ei. 

d. Membrii de onoare, pot fi aleşi din primele 2 puncte. Acele persoane 
care au avut în timpul activităţii funcţia de preşedinte, devin odată cu 
retragerea din activitate „Preşedinţi de onoare”. Ei nu au atribuţii executive. 

Art. 19.  Dreptul de vot, de a alege şi de a fi ales în funcţii de conducere, 
în cadrul asociaţiei, îl au numai membrii fondatori şi titulari. 

Art. 20.  Calitatea de membru se dobândeşte prin: 
a. Participarea la şedinţa de constituire a asociaţiei şi semnarea actului 

constitutiv (membru fondator). 
b. Adeziune la statut, printr-o cerere formulată în scris, analizată şi 

aprobată de Consiliul Director. 
Art. 21.  Calitatea de membru se pierde prin:  
a. Deces 
b. Retragere benevolă, în scris 
c. Excluderea, prin hotărârea Consiliului Director 
 
B. Drepturile membrilor asociaţiei 
 
Art. 22.  Membrii asociaţiei au următoarele drepturi: 
a. Să participe la acţiunile de orice natură ale asociaţiei 
b. Să participe la dezbaterile Adunării Generale 
c. Să aleagă şi să fie aleşi în consiliul de conducere 
d. Să se adreseze cu orice problemă conducerii asociaţiei 
 
C. Îndatoririle membrilor asociaţiei 
 
Art. 23.  Membrii asociaţiei au următoarele îndatoriri: 
a. Să cunoască şi să respecte prevederile prezentului statut 
b. Să participe la acţiunile iniţiate de organizaţie 
c. Să respecte hotărîrile luate de forurile de conducere ale organizaţiei 
d. Să achite cotizaţia anuală 
 

CAPITOLUL V – Structura şi organele de conducere 
 

Art. 24.  Organele de conducere, administrare şi control ale asociaţiei 
sunt următoarele: 

a. Adunarea generală 
b. Consiliul Director 
c. Comisia de cenzori 
Art. 25.  Adunarea generală este forumul suprem al asociaţiei, formată 

din totalitatea membrilor şi fiind întrunită statutar prin prezenţa a jumătate 
plus unu din numărul membrilor cu drepturi depline. Situaţiile speciale, când 
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este necesară o majoritate de peste două treimi, sunt menţionate în prezentul 
statut. 

Art. 26.  Adunarea generală se întruneşte cel puţin odată pe an, aceasta 
putându-se întâlni şi în mod extraordinar, la solicitarea Consiliului Director, cu 
ocazia luării deciziilor de mare importanţă pentru organizaţie (modificarea 
statutului, fuziuni cu alte organizaţii, revocarea unor membri etc). Hotărîrile se 
iau cu întrunirea a două treimi din voturile membrilor prezenţi la Adunarea 
Generală. 

Art. 27.  Adunarea generală are următoarele competenţe: 
a. Stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei 
b. Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil 
c. Alege şi revocă membrii Consiliului Director 
d. Alege şi revocă cenzorul 
e. Modifică statutul şi actul constitutiv al Asociaţiei 
f. Hotărăşte dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea 

destinaţiei bunurilor rămase după lichidare 
g. Primeşte raportul Consiliului Director referitor la activitatea organizaţiei 
h. Revocă individual sau colectiv mandatele membrilor care fac parte din 

Consiliul Director 
Art. 28.  Consiliul Director conduce activitatea directă şi aste alcătuit din: 
a. Preşedinte 
b. Doi vicepreşedinţi 
c. Secretar general 
d. Cinci membri 
Art. 29.  Membrii Consiliului Director sunt aleşi de Adunarea Generală, 

pentru un mandat de patru ani. În cadrul Consiliului Director funcţionează 
regula majorităţii simple. 

Art. 30.  Preşedintele şi Secretarul General pot fi realeşi, de mai multe ori, 
dar numai odată consecutiv. Ceilalţi membri pot fi realeşi fără restricţii. Durata 
unui mandat este de patru ani. 

Art. 31.  Calitatea de membru al asociaţiei poate fi retrasă pentru motive 
foarte puternice, prin votul a peste două treimi din participanţii la Adunarea 
Generală. 

Art. 32.  În eventualitatea unei greşeli mai puţin grave, Adunarea 
Generală poate adresa mustrări membrilor respectivi. Pentru aceasta este 
nevoie de membri majorităţii simple. 

Art. 33.  Consiliul Director are urmtoarele competenţe: 
a. Asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale 
b. Prezintă Adunării Generale raportul de activităţi pe perioada anterioară, 

executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul 
bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programului asociaţiei 

c. Încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei 
d. Atrage resurse materiale 
e. Răspunde de administrarea legală şi eficientă a patrimoniului 
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Art. 34.  Controlul financiar intern este asigurat de un cenzor sau de o 
comisie de cenzori, când asociaţia depăşeşte 100 de membri înscrişi până la 
data întrunirii ultimei Adunări Generale. 

Art. 35.  Cenzorul sau comisia de cenzori are următoarele competenţe: 
a. Verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei 
b. Întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale 
Art. 36.  Preşedintele conduce şedinţele Consiliului Director precum şi ale 

Adunării Generale, având şi drept de semnătură. 
 

CAPITOLUL VI – Lichidarea asociaţiei 
 

Art. 37.  Activitatea asociaţiei încetează: 
a. Când scopul este considerat realizat 
b. Când scopul nu mai poate fi realizat 
c. La cererea motivată a majorităţii membrilor săi 
Art. 38.  În cazul lichidării, prin hotărîrea Adunării Generale se va dispune 

transmiterea bunurilor patrimoniale ale asociaţiei către persoane juridice de 
drept privat sau de drept public, cu scop asemănător, sub formă de donaţie. 

Art. 39.  În toate cazurile, lichidarea asociaţiei va fi aprobată de Adunarea 
Generală, în conformitate cu prvederile art. 55, 56 şi 60 din O.U. 26/2000 a 
Guvernului României. 

 
CAPITOLUL VIII – Dispoziţii finale 

 
Art. 40.  Prezentul statut va intra în vigoare și este actualizat la data de 

10.11.2017. 
Art. 41.  ARED poate angaja personal administrativ, în condiţiile legii. 

 

 

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE EDUCAŢIE ÎN DIABET (ARED) 
prin  împuternicit 
Cornelia Bala  
Președinte 
 


