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  ACT CONSTITUTIV 
AL  

ASOCIAȚIEI SOCIETATEA DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE DIN ROMÂNIA  
 
 

 
 Art.1  - DENUMIREA ASOCIAȚIEI 

Denumirea Asociaţiei este SOCIETATEA DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE 
DIN ROMÂNIA.  

 
 
Art.2 - FORMA JURIDICĂ  
ASOCIAȚIA SOCIETATEA DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE DIN 

ROMÂNIA este persoană juridică română de drept privat și are scop nepatrimonial (non-
profit). 

 
 
Art.3 - SEDIUL  ASOCIAȚIEI 
Asociaţia are sediul în Bucuresti, Str. Gheorghe Titeica nr. 202-204, ap.5, 

Sector 2, Bucuresti. 
 
 
Art. 4 - SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI   
În general, ASOCIAȚIA SOCIETATEA DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE 

DIN ROMÂNIA are ca scop creşterea performanţei medicale în domeniul obstetricii și 
ginecologiei şi apărarea valorilor şi intereselor acestei comunităţi medicale. 

În particular, Asociaţia urmăreşte: 
- Crearea unui cadru prielnic comunicarii-colaborarii intre specialistii de  Obstetrica si 

Ginecologie din Romania. 
- Crearea unui climat in care pentru aprecierea profesionala sa aiba o mare 

importanta lucrarile stiintifice publicate sau comunicate in tara si strainatate; 
- Colaborarea cu institutele de învăţământ superior medical şi din domenii înrudite, în 

vederea formării şi perfecţionării unor specialişti cu o înaltă pregătire profesională; 
- Creaza premizele unui forum prin care opiniil specialistilor sa poata fi discutate si 

promovate catre pacienti, finantatorii si administratorii sistemului de sanatate 
- Sa contribuie la continua imbunatatire a starii de sanatate a populatiei feminine in 

general, a femeii însărcinate și a produsului ei de conceptie în special. 
- Ridicarea nivelului profesional şi ştiinţific al membrilor săi; 
- Cresterea prestigiului, reprezentarea, susţinerea şi promovarea intereselor profesionale 

ştiinţifice, precum şi protejarea activităţilor tuturor membrilor Asociaţiei, atât pe plan intern 
cât şi internaţional. 

- Asigurarea unei stranse conlucrari cu profesionistii din specialitati conexe. 
- Asigurarea unei largi colaborari cu organizatiile stiintifice sau societati similare 

internationale. 
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Pentru realizarea scopului său, Asociaţia îşi propune următoarele obiective: 
- Elaborarea unor strategii specifice în colaborare cu organismele guvernamentale şi 

neguvernamentale în probleme de ordin general; 
- Colaborarea cu alte instituţii profesional-ştiinţifice, institute de cercetare, din ţară şi 

străinătate, în scopul asigurării sănătăţii publice şi prevenirii afecţiunilor din domeniul 
obstetricii și ginecologiei; 

- Derularea unor activităţi publicistice de specialitate; 
- Derularea de activităţi şi manifestări ştiinţifice de specialitate.  

 
Obiectivele pe care Asociaţia şi le propune în vederea atingerii acestui scop sunt 

prevăzute și în Statutul Asociaţiei. 
 
 
 Art. 5 - DURATA ASOCIAȚIEI 

Asociaţia se constituie pe o durată nelimitată. 
 
 
 Art. 6 - PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI   

Patrimoniul initial al Asociatiei este de 1.000 lei. 
Patrimoniul se completează cu veniturile din: contribuţiile membrilor-asociaţi, 

cotizaţiile și taxele de înscriere ale membrilor susţinători, sponsorizări, subvenţii, donaţii, 
legate, dividende și alte contribuţii în bani sau/și în natură, de la persoane fizice și juridice, în 
conformitate cu prevederile legii. 

Întregul patrimoniu va fi evidenţiat și păstrat în conformitate cu legislaţia română, pe 
numele Asociaţiei și va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului și obiectivelor Asociaţiei. 

 
 
 

Art. 7 - CONDUCEREA ASOCIAȚIEI  
 
I.  ADUNAREA GENERALĂ 
Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei Societatea de Obstetrică și 

Ginecologie din România, alcătuit din totalitatea membrilor. 
 
II.  CONSILIUL DIRECTOR 
Asociaţia are un Consiliu Director format din: 

• membrii Biroului Executiv (Preşedinte - Prof. Radu Vladareanu, Prim-Vicepreşedinte - 
Prof. Daniel Muresan, Secretar - Conf Dr Dominic Iliescu, Trezorier - Conf. Dr Ples Liana; Cei 
doi Presedinti din mandatul anterior - Suciu Nicolae si Onofriescu Mircea), precum si din  

• cei 7 Vicepresedinti (zonali)  
- Vicepresedinte pentru zona geografica Bucuresti - Prof. Dr. Elvira Bratila 
- Vicepresedinte pentru zona geografica Oltenia - Conf. Dr. Tudorache Stefania 
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- Vicepresedinte  pentru zona geografica Moldova-Bucovina - Prof. Dr. 
Butureanu Stefan 

- Vicepresedinte pentru zona geografica Dobrogea - Prof. Vlad Tica 
- Vicepresedinte pentru zona geografica Mures - Prof.  Marginean Claudiu 
- Vicepresedinte pentru zona geografica Cluj - Prof. Dr. Dan Mihu 
- Vicepresedinte pentru zona geografica Banat - Conf. Dr. Gheorghe Furau. 

 
 

III. CONTROLUL ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE  
Controlul financiar al Asociatiei se exercită de către o comisie de cenzori alcătuită dintr-

un număr de 3 membri: Conf. Iuliana Ceausu, Conf. Razvan Ciortea si Mureșan Marinel Dănuţ. 
 

 
 
Redactat şi semnat în 7 exemplare originale, astăzi, 04.10.2018. 
 
 
 


