STATUTUL
ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE BALNEOLOGIE
Modificat prin Hotãrârea Adunãrii Generale nr. 1 / 10.02.2016
ASOCIAŢIA ROMÂNÃ DE BALNEOLOGIE este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit,
apolitică cu preocupãri sociale, profesionale şi economice care promoveazã sãnãtatea şi activeazã în
domeniul medical de recuperare, medicinã fizicã şi balneoclimatologie, având activitãţi privind cercetarea
ştiinţifică, protecţia mediului, educaţia şi promovarea turismului balnear şi având în centrul atenţiei sale
factorii naturali terapeutici.
Asociaţia este o persoană juridică română, fără scop patrimonial, de interes public, constituită în
principal din specialişti din domeniul balneologiei, biologiei şi medicinii pe baza dreptului la liberã
asociere, în conformitate cu prevederile OG 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin
Legea nr. 246 din 18 iulie 2005, exprimându-şi dorinţa de a activa ca o organzaţie de utilitate publicã.
Asociaţia poate reuni sau se poate asocia cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, agenţi
economici, societăţi profesionale medicale şi este deschisă tuturor celor care aderă la activitatea acesteia,
indiferent de naţionalitate, convingeri politice sau religioase şi respectă condiţiile stabilite prin prezentul
statut.
CAPITOLUL I . DENUMIREA, SEDIUL ŞI DURATA ASOCIAŢIEI
Art. 1. Denumirea asociaţiei
1.1 Prezenta organizaţie ştiinţifică şi profesională poartă denumirea de ASOCIAŢIA ROMÂNÃ DE
BALNEOLOGIE, conform disponibilitãţii denumirii asociaţiei eliberata de Ministerul Justiţiei.
Art. 2. Sediul Asociatiei
2.1 Sediul principal al asociaţiei se stabileşte pe duratã nedeterminata în Bucureşti, str. Aleea Dobrina,
nr.7, Bl. D10, sc. A, Parter, ap. 4, Sector 2.
Art. 3. Durata de functionare a asociatiei
3.1 Asociaţia se constituie pe o durata de funcţionare nelimitatã.
3.2 Asociaţia se poate asocia cu alte persoane juridice din ţară sau din strãinãtate cu scop similar,
păstrându-şi propria personalitate juridică, inclusiv propriul patrimoniu.
CAPITOLUL II . SCOPUL ŞI ACTIVITĂŢILE ASOCIAŢIEI
Art.4 Scopul asociatiei
Scopul asociaţiei constă în dezvoltarea şi modernizarea sectorului de turism balnear şi dezvoltarea
balneologiei prin urmãtoarele obiective:











desfãşoarã cercetare ştiinţificã în domeniul medicinii, biologiei şi balneologiei;
desfãşoara activitati de protecţie a mediului, prevenirea poluãrii mediului, florei şi faunei;
furnizeaza educaţie permanenta in domeniul medical (EMC);
promoveaza turismul, balneologia, sanatatea şi calitatea actului medical;
desfãşoarã activitãţi medicale;
desfãşoarã activitãţi de învãţãmânt şi formare profesioanala continuã (FPC)
desfãşoarã activitãţi turistice de transport, cazare, organizare evenimente;
desfãşoarã activitãţi editoriale, de tiparire şi publicare reviste, broşuri, pliante, cãrţi;
deruleaza activitate de economie sociala;
furnizeaza servicii sociale;
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Art. 5. Activitatile asociatiei
5.1 În vederea realizării scopului şi obiectivelor pentru care a fost înfiinţată, ASOCIAŢIA ROMÂNÃ DE
BALNEOLOGIE poate desfăşura următoarele activităţi:
 Înfiinteazã, organizeazã, coordoneaza şi promoveazã ŞCOALA BALNEARÃ, prin care va desfãşura
activitãţi educationale la nivel postliceal, universitar şi postuniversitar pentru pregatirea personalului
necesar in sectorul balnear.
 Organizeaza programe de formare profesionala continua (FPC)
 Organizează cursuri de iniţiere, calificare, specializare, perfecţionare sau studii de documentare dupã
oţinerea autorizaţiilor necesare de la Autoritatea Nationala pentru Calificãri;
 Furnizeaza servicii de educaţie permanentã în domeniul medical solicitând în acest sens acreditarea ca
furnizor EMC din partea Colegiului Medicilor din Romania, Ordinului Biologilor, Biochimistilor şi
Chimistilor din Sistemul Sanitar din Romania (OBBCSSR) şi alte astfel de organisme profesionale;
 Promoveaza un stil de viaţã sãnãtos şi calitatea actului medical şi a sistemului sanitar in ansamblu;
 organizează în ţară CONGRESUL NAŢIONAL DE BALNEOLOGIE şi alte conferinţe, congrese,
consfătuiri, simpozioane, târguri, mese rotunde, expoziţii şi alte evenimente prin care promoveazã
diseminarea cunoaşterii ştiinţifice;
 participă prin delegaţii săi la orice alte manifestări ştiinţifice din ţară şi din străinătate
 organizează şedinţe de comunicări şi referate ştiinţifice;
 desfãşoarã activitãţi economice potrivit legislaţiei în vigoare, prin care sunt urmãrite atingerea
obiectivelor şi scopului asociaţiei;
 organizeazã şi desfãşoarã activitãţi de cercetare ştiinţificã;
 propune spre finanţare autoritaţilor contractante proiecte de cercetare stiintifica, proiecte sociale sau
proiecte de mediu pe care se obliga sa le implementeze dupa acceptarea lor la finanţare;
 înfiinţeazã şi organizeazã grãdiniţe, şcoli, licee şi instituţii de învãţãmânt superior şi desfãşoarã activitãţi
educaţionale la nivel preşcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal şi universitar şi postuniversitar;
 organizeazã centre medicale prin care desfãşoarã activitate medicalã şi de diagnostic medical in
domeniul balneologiei;
 organizeazã şi desfãşoarã activitãţi de turism şi de promovare a turismului, în special a turismului
balnear, promovând cercetarea factorilor naturali terapeutici
 evalueazã şi ierarhizeazã Staţiuni Balneare şi Baze de tratament balnear,
 editeazã cãrţi, publicaţii, reviste şi broşuri;
 publică lucrări în revistele de specialitate
 concepe si publicã pe internet pagina web a ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE BALNEOLOGIE;
 obţine sponsorizări sau subvenţii
 acordă premii şi distincţii pentru activitate profesional-ştiinţifică deosebită a tinerilor cercetători ĩn
domeniul biologiei;
 comunicã şi colaboreză cu Institutul Naţional de Recuperare, Medicinã Fizicã şi Balneoclimatologie în
activitatea de dezvoltare a domeniului balnear;
 comunicã şi colaboreză cu Ministerul Sănătăţii în activitatea de ocrotire a sănătăţii (asistenţă medicală şi
cercetare ştiinţifică in domeniul balnear);
 comunicã şi colaboreză cu Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii şi Ministerul Tineretului şi Sportului în
activitatea educaţionalã şi cea de cercetare ştiinţificã;
 comunicã şi colaboreazã cu Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Autoritatea Naţionalã pentru Turism în
vederea promovãrii turismului şi a cercetãrii factorilor naturali terapeutici;
 propune reglementări legislative instituţiilor competente urmând ca acestea să le concretizeze
 se afiliază la organizaţii internaţionale de profil şi colaborează cu societăţi similare din străinătate.
 Alte activitati conexe.
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CAPITOLUL III. COMPONENTA ASOCIATIEI
Art.6 Componenta asociatiei.
6.1 ASOCIAŢIA ROMÂNÃ DE BALNEOLOGIE este constituită din:
 membri fondatori
 membri titulari
Art.7 Modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat
7.1 Calitatea de membru fondator este dată fondatorilor Asociaţiei Române de Balneologie.
Calitatea de membru al asociaţiei este personală şi inalienabilă
7.2 Calitatea de membru titular (asociat) o dobândeşte persoana care aderă la prezentul statut şi
contribuie la realizarea scopului şi activităţilor asociaţei. Calitatea de asociat (membru titular) se
dobândeşte la recomandarea a cel puţin un membru fondator, prin aprobarea cererii de adeziune de către
Consiliul Director şi validatã de Adunarea Generalã, dupã achitarea unei taxe de înscriere stabilită de
Adunarea Generală.
7.3 Caliatea de asociat se pierde prin retragerea asociatului, prin deces sau prin excluderea
asociatului la propunerea Consiliului Director validata de catre Adunarea Generala a Asociatilor, urmata de
incheierea si inregistrarea unui Act Aditional la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei.
Pot fi excluşi din asociaţie membrii asociaţiei care:
- nu respectă prevederile Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei, regulamentul de funcţionare
adoptat de Adunarea Generală sau care, prin comportamentul lor, încalcă normele de conduită etică
medicală sau ştiinţifică şi prejudiciază prestigiul sau realizarea scopului şi activităţilor Asociaţiei. În acest
caz hotărârea de excludere se adoptă de Consiliul Director cu votul a 2/3 din numărul membrilor săi.
- nu îşi achită cotizaţia anuală în termenul stabilit de Adunarea Generală.
Art.8 . Drepturile si obligatiile membrilor
8.1 Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:
 să participe activ la realizarea scopului şi activităţilor asociaţiei
 să fie aleşi în organele de conducere, administraţie şi de control ale asociaţiei
 să fie desemnaţi şi aleşi în organele de control şi diferite comisii în domeniile de specialitate
 de a avea acces la mijloacele de informare ale asociaţiei
 să publice în revistele de specialitate şi în alte publicaţii editate de asociaţie în domeniu
 să-şi exprime în mod liber opinia privind activitatea asociaţiei.
8.2. Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:
 să participe activ la îndeplinirea scopului şi activităţilor asociaţiei
 să respecte prevederile prezentului statut
 să respecte etica şi deontologia asociaţiei
 să se preocupe constant de perfecţionarea competenţei profesionale şi ştiinţifice
 să achite cu regularitate şi în termenul stabilit, cotizaţia anuală stabilită de adunarea generală.
CAPITOLUL IV. PATRIMONIUL ASOCIATIEI
Art.9 Patrimoniul iniţial al asociatiei
9.1 Patrimoniul initial al asociatiei este de 600 ron varsat in totalitate la data constituirii asociatiei.
9.2 Patrimoniul initial poate fi completat cu venituri obtinute de asociatie.
9.3 Veniturile obtinute de asociatie pot proveni din:
a) aporturile in numerar sau in natura ale membrilor, ulterior infiintarii asociatiei;
b) donatii, legate testamentare, colecte etc;
c) cotizatiile membrilor;
d) sponsorizari;
e) taxe de participare percepute pentru organizarea de manifestari stiintifice;
f) incasari provenite din editarea unor publicatii stiintifice;
g) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii;
h) dividendele societatilor comerciale ce pot fi infiintate de asociatie;
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i) venituri realizate din activitati economice directe realizate de asociatie;
j) resurse ce pot fi obtinute de asociatie de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
k) alte venituri prevazute de lege.
9.4 Toate veniturile rezultate din activităţile asociaţiei vor fi destinate realizării scopului asociaţiei
nu vor putea fi folosite în scop speculativ, pentru a aduce profit membrilor săi.
9.5Patrimoniul asociaţiei nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii ale membrilor acestuia.
9.6 Exerciţiul economico-financiar al asociaţiei începe la data de 1 ianuarie a fiecărui an
calendaristic şi se încheie la 31 decembrie. Primul exerciţiu financiar va începe la data înregistrării
asociaţiei în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
CAPITOLUL V. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI
Pentru coordonarea activităţilor şi realizarea scopului Asociaţiei, precum şi pentru administrarea
patrimoniului său, se constituie următoarele organe:
a) Adunarea Generală
b) Consiliul Director
Art.10 Adunarea generala a asociatilor
10.1 Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din toţi membrii Asociaţiei.
10.2 Adunarea Generală are următoarele competenţe:











stabilirea strategiei şi obiectivelor generale ale Asociaţiei
aprobarea Raportului Consiliului Director şi Raportului Cenzorului
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil
alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director
alegerea şi revocarea Cenzorului sau a Comisiei Cenzorilor, conform OG 26/2000
modificarea actului constitutiv şi a statutului
decide cu privire la structura organizatorică internă a asociaţiei şi înfiinţarea de filiale
validarea înscrierii şi excluderea membrilor asociaţiei
hotărăşte dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi destinaţia bunurilor rămase după lichidare
îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

10.3 Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară cel puţin o dată pe an, în ultima zi a
Congresului Naţional de Balneologie şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi
asupra Cenzorului.
10.4 Adunarea Generală se convoacă în scris de către Preşedintele Asociaţiei prin Secretarul General
cu cel puţin 10 de zile înainte de data anunţată pentru întrunirea acesteia. Convocarea va cuprinde locul şi
data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi cu menţionarea expresă a problemelor supuse dezbaterii
adunării.
10.5 Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezenţa a cel puţin
jumătate din numărul total al membrilor asociaţiei, iar hotărârile se vor lua cu votul a cel puţin jumătate
plus unu din numărul membrilor prezenţi.
10.6 Adunarea Generală Extraordinară se convoacă ori de câte ori este necesar, la cererea
Preşedintelui, a Secretarului General, a Cenzorului sau la cererea a cel puţin un sfert din numărul total al
membrilor asociaţiei.
10.7 Hotărârile Adunării Generale Extraordinare se vor lua cu votul a cel puţin jumătate plus unu din
numărul membrilor prezenţi, fără a exista condiţii de cvorum.
10.8 Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale este interesat
personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la
gradul al IV-a inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.
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Art .11 Consiliul Director al asociaţiei
11.1 Consiliul Director este organul operativ de conducere al asociaţiei care asigură punerea în
executare a hotărârilor Adunării Generale şi este constituit din 3 membri ai asociaţiei, aleşi prin vot
uninominal pe o perioadă fixatã de Adunarea Generalã.
11.2 Pentru alegerea membrilor Consiliului Director de către Adunarea Generală, aceştia trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
 să participe activ la toate obiectivele asociaţiei
 să nu fie membru în conducerea vreunei organizaţii, asociaţii, fundaţii etc. cu interese
contrare scopului prezentei asociaţii. Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă a
fost ales, pierde aceste calitate orice persoană care ocupă sau va ocupa după alegerea sa o
funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă scopul asociaţiei prevede şi
sprijinirea activităţii acelei instituţii publice (art. 24, alin 4, OUG 26/2000).
11.3 Consiliul Director este compus din Preşedinte, Vicepreşedinte şi Secretar General.
11.4 În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director are următoarele atribuţii:
 prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului
de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi
proiectul programelor asociaţiei
 încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei
 aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei
 coordonează activitatea curentă a asociaţiei
 stabileşte şi aprobă colaborarea cu ministere, persoane fizice sau juridice din ţară sau
străinătate.
 aprobă primirea şi excluderea membrilor societăţii în condiţiile prezentului statut
 propune Adunării Generale candidaturile de Cenzor
 decide schimbarea sediului asociaţiei la o altă adresă
 îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală
11.5 Consiliul Director se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea
Preşedintelui prin intermediul Secretarului General.
11.6 Preşedintele Consiliului Director reprezintă şi angajează asociaţia în numele Consiliului
Director în raporturile cu terţii, persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate.
11.7 Consiliul Director ia decizii obligatorii pentru toţi membri societăţii în limitele legii, actului
constitutiv şi statutului asociaţiei care se consemnează de către Secretar într-un proces verbal înregistrat în
registru special al proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Director şi se semnează de către Preşedinte
şi Secretarul General.
CAPITOLUL VI. CONTROLUL FINANCIAR
Art.12. Controlul financiar al asociatiei
12.1 Controlul financiar intern al asociaţiei, in cazul in care numarul membrilor depãşeşte 15
persoane este asigurat de Cenzorul Asociaţiei, sau de Comisia de Cenzori în cazul în care numãrul
membrilor asociaţiei depãşeşte 100 de persoane, cu urmãtoarele atribuţii:






verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei
întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale
poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot
întocmeşte informări trimestriale către Consiliul Director
îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. (art. 27, OG 26/2000).
12.2 Toate veniturile rezultate din activităţile asociaţiei vor fi destinate realizării scopului asociaţiei
nu vor putea fi folosite în scop speculativ, pentru a aduce profit membrilor săi.
12.3. Patrimoniul asociaţiei nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii ale membrilor acestuia.
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12.4. Exerciţiul economico-financiar al asociaţiei începe la data de 1 ianuarie a fiecărui an
calendaristic şi se încheie la 31 decembrie. Primul exerciţiu financiar va începe la data înregistrării
asociaţiei în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
CAPITOLUL VII. ACTIVITATEA PUBLICISTICĂ
Art.13 Editarea BALNEO RESEARCH JOURNAL
13.1 Asociaţia este editorul oficial al Balneo Research Journal prin colegiul de redacţie ales de
asociaţie, constituit dintr-un redactor şef, secretar de redacţie, redactori şi membri.
13.2 Activitatea publicistică a asociaţiei poate fi exercitată şi prin editarea altor publicaţii în
legătură cu scopul asociaţiei, cum ar fi broşuri informative, documentare, tratate, compendii etc.
CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII. DIZOLVAREA ASOCIAŢIEI
Art. 14 Dizolvarea asociatiei
14.1 Asociaţia se dizolvă prin:
a) hotărârea Adunării Generale a asociaţiei, adoptată în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul total
al membrilor săi;
b) 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;
c) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în
conformitate cu prezentul statut, dacă această situaţie dureză mai mult de un an de la data la
care, potrivit prezentului statut, Adunarea Generală, sau, după caz, Consiliul Director trebuia
constituit;
d) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege
e) prin hotărâre judecătorească, dacă este cazul.
Dizolvarea asociatiei va fi uermata de lichidarea acesteia.
Art.15 Destinatia bunurilor in cazul dizolvarii asociatiei
15.1 În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către
persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu
scop identic sau asemănător, desemnate pe baza hotărârii Adunării Generale.
15.2 După dizolvare se procedează la lichidarea patrimoniului asociaţiei conform prevederilor OG
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii sau a prevederilor legale în vigoare la acea dată.
15.2 Mandatul Consiliului Director încetează la data numirii lichidatorilor.
15.3 Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită
bunurile din patrimoniul asociaţiei conform prevederilor art. 40 din prezentul statut, bunurile rămase după
lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
CAPITOLUL IX. DISPOZIŢII FINALE
Art.16 Preşedintele asociaţiei este desemnat statutar să obţină personalitatea juridicã a asociaţiei Asociaţiei
şi, ulterior obţinerii personalităţii juridice este mandatat sã obţinã, ĩn numele asociţiei, documentele fiscale
necesare derulării activităţii precum şi deschiderea şi gestionarea contului bancar al Asociaţiei.
Art.17 Preşedintele este mandatat sa gestioneze financiar asociatia fiind trezorierul acesteia.
Art.18. Modificarea Actului Constitutiv si a prezentului Statut se face prin votul a doua treimi din numarul
membrilor prezenti la Adunarea Generala si produce efecte după înscrierea modificării, de către
Preşedintele asociaţiei, în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei
circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia, cu aplicarea corespunzătoare a condiţiilor de fond şi de
formă prevăzute de lege.
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