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Subscrisele: 
-  S.C. HELICOTEST S.R.L. cu sediul in Str. Sf. Atanasie nr. 13, Loc. Iasi, Jud. Iasi, 

CUI 19234053, Nr. de inreg. la Registrul Comertului J22/2928/2006, reprezentata de 
HOTOBOC CRISTIAN ALEXANDRU, identificat cu C.I. seria DP, nr. 112938, emis 
de INEP, la data de 06.06.2005, domiciliat in Str. Int. Italiana, Nr. 2, sc.1, ap. 4, CNP 
1761118400014,  

- SC THEA FARM – LABORATOR CLINIC SRL, cu sediul in Str. Margeanului, nr. 
24, Sector 5, Bucuresti, CUI 16558551, Nr. Inreg. La Registrul Comertului 
J40/10612/2004, reprezentata de STEFAN RAMONA ZENOBIA, identificata cu C. I. 
Seria RX, nr. 170536, emis de Sectia 17, la data de 08.05.2007, domiciliata in Str. Dr. 
Louis Pasteur, Nr. 15, CNP 2680228120656, 

- SC CENTRUL MEDICAL POLIMED SRL, cu sediul in Str. Caraiman, nr. 65, Sector 
1, Bucuresti, CUI 9656840, Nr. de Inreg. La Registrul Comertului J40/6118/1997, 
reprezentata de SIMULESCU DAN FLORIN, identificat cu C.I. seria RD, nr. 090893, 
emis de Sectia 23, la data de 05.10.1999, domiciliat in Str. Sos. Colentina, nr. 20, Bl. 
9B, Sc. A, Et. 2, Ap. 12, Sector 2, Bucuresti, CNP 1680924463040, 

- S.C. N.P.A. LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE SRL, cu sediul in Str. I.Gh. 
Duca, Demisol, si Et. 1, Nr. 44, Judetul Constanta, CUI 1883392, Nr. inreg. La Reg. 
Comertului J13/3234/1991, reprezentata de PROTOPOPESCU ADRIANA, 
identificata cu C.I. seria KT, nr. 624610, emis de SPCLEP Constanta, la data de 
15.03.2007, domiciliata Constanta, Str. Pescarilor, nr. 24, Bl. BM9A, Ap. 14, Mun. 
Constanta, CNP 2510130131280,  

- S.C. PRODIA SRL, cu sediul in Str. Inimii, nr. 12, Et. 2, Ap. 8, Mun. Miercurea Ciuc, 
Jud. Harghita, CUI 12139054, Nr. Inreg. La Registrul Comertului J19/261/1999, 
reprezentata de SZABO SANDOR, identificat cu C.I. seria HR, nr. 195498, emis de 
Mun. Miercurea Ciuc, la data de 10.03.2005, domiciliat in str. Inimii, nr. 12, Et. 2, Ap. 
8, Mun. Miercurea Ciuc, Jud. Harghita, CNP 1550426191332; 

- S.C. CLINIC INVEST SRL , cu sediul in Dr. Tr. Severin, Jud. Mehedinti, CUI 
7981500, Nr. de Inreg. la Reg. Comertului J25/789/1995, reprezentata de NISTOR 
VICTORIA, identificata de C. I. Seria NH, nr. 173564, emis de Mun. Dr. Tr. Severin, 
la data de 11.08.2004, domiciliata in str. Carpati, Nr. 49, Mun. Dr. Tr. Severin, Jud. 
Mehedinti; 

- S.C. LABORALEX S.R.L., cu sediul in Buftea, Sos. Bucuresti – Targoviste, Nr. 32, 
Camera 3 Laborator Bloc 28, CUI 7548508, Nr. de Inreg. la Registrul Comertului  
J23/1849/2002, reprezentata de PARVAN CONSTANTIN, identificat cu C.I. seria 
DD, NR. 245199, emis de Co. Racari, la data de 27.10.2004, domiciliat in Sat Giulia 
(Com. Tartasesti) Jud. Dambovita, nr. 342, CNP 1530811400530; 

-  S.C. RCR CONSULTING SRL cu sediul in Str. Studioului, Nr. 13, Laborator, Oras 
Buftea, Jud. Ilfov, CUI 14510255, Nr. de Inreg. la Registrul Comertului 
J23/386/11.03.2002, reprezentata de PARVAN CONSTANTIN, identificat cu C.I. 
seria DD, NR. 245199, emis de Co. Racari, la data de 27.10.2004, domiciliat in Sat 
Giulia (Com. Tartasesti) Jud. Dambovita, nr. 342, CNP 1530811400530, 

- S.C. LABORATOARELE UNISYN SRL, cu sediul in Str. George Enescu, Nr. 12, 
Subsol Camera 1, Sector 4, Bucuresti, CUI 17656582, Nr. de Inreg. La Registrul 
Comertului J 40/10017/2005, reprezentata de BAILA ILARIE DOREL, identificat cu 
C.I. seria RR, nr. 193457, emis de Sectia 3, la data de 26.02.2002, domiciliat in int. 
Stirbei Voda, nr. 3, Et. 1, Ap. 8, CNP 1650308400248,  

- SC MEDICLIN A&M SRL, cu sediul in Str. Cetatea Histria, nr. 12, Et. 1, Sector 6, 
Bucuresti, CUI 12668349, Nr. Inreg. Reg. Comertului J40/942/2000, reprezentata de 
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GOGOASA MIHAELA CAMELIA, identificata cu C.I. seria DP, n. 035925, emis de 
Sectia 22, la data de 08.02.2000, domiciliata in Ale. Valea Prahovei, nr. 1A, Bl. 
825bis, sc 2, ap. 61, Sector 6, Bucuresti, CNP 2680423080085; 

- CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. STOICA FLORISANDA, cu sediul in Str. 
Eforie, nr. 4, Sector 5, Bucuresti, Cod fiscal 714807, reprezentat de STOICA 
FLORISANDA, identificata cu CI seria RX, nr. 202497, emis de Sectia 14, la data de 
05.08.2003, domiciliata in Bd. Tineretului, Nr. 1, Bl.5, sc C, Et. 3, Ap. 67, Sector 4, 
Bucuresti, CNP 2511204400108,  

- S.C. BRAVIMED 2001 SRL, cu sediul in Str. Salcamilor, Nr. 21, Constanta, CUI 
13749573, J13/780/2001, reprezentata de BRAGA VICTORIA, identificata cu CI 
seria KT, nr. 279130, emis de Mun. Constanta, la data de 21.06.2002, domiciliata in 
Str. Mircea cel Batran, nr. 16, Com. Cumpana, Jud. Constanta, CNP 2500109131213; 

- CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. GOGULESCU RODICA – MEDICINA 
DE LABORATOR, cu sediul in Str. Raul Sadului, nr. 2-4, Sector 4, Bucuresti, Cod 
personal 759322, reprezentat de GOGULESCU RODICA – GEORGETA, identificata 
cu CI seria RX, nr. 001533, emis de Sectia 14, la data de 09.08.1997, domiliata in Str. 
Piscului nr. 13, bl. 77, sc. A, ap. 7, Sector 4, Bucuresti, CNP 2510726400541, 

- CMIS DR. ALBU ADRIANA, cu domiciliul in Str. Nicolae Titulescu nr. 18, Buzau, 
CF 19743057, reprezentat de ALBU ADRIANA, identificata cu CI seria XZ, nr. 
278892, eliberat de SPCLEP Buzau, la data de 10.11.2005, domiciliata in Str. George 
Cosbuc , nr. 17, Mun. Buzau, Jud. Buzau, CNP 2560602100015;  

- SC DORNA MEDICAL SRL, cu sediul in Str. Mihai Eminescu, nr. 28-30, Vatra 
Dornei, Jud. Suceava, CUI 15978905, J33/1114/2003, reprezentata de BOCA 
ROMAN, identificat cu CI seria SV, nr. 400118, eliberat de SPCLEP Vatra Dornei, la 
data de 04.11.2005, domiciliat in Str. Petreni, nr. 39 A, Mun. Vatra Dornei, Jud. 
Suceava, CNP 1600301241338; 

- SC MEDICALTEST SRL, cu sediul in Str. Spiru Haret, nr. 8, Mun. Bacau, CUI 
4014386, J04/214/1993, reprezentata de BUSILA GHEOGHE, identificat cu CI seria 
XC, nr. 380023, eliberat de Mun. Moinesti, la data de 17.11.2004, domiciliat in Str. 
Zorilor bl. 4, ap. 14, Mun. Moinesti, Jud. Bacau, CNP 1600602045866, 

- SC BIOCLINICA SA, cu sediul in Bd. Cetatii, nr. 53 B, Timisoara, CUI 6633214, 
J35/3719/1994, reprezentata de GHEORGHIU CRISTINEL IOAN, identificat cu CI 
seria TM, nr. 433818, eliberat de Mun. Timisoara, la data de 18.10.2004, domiciliat in 
Str. Abrud, nr. 14, Mun. Timisoara, Jud. Timis, CNP 1581109354743;    

- SC CENTRUL MEDICAL MICROMEDICA SRL, cu sediul in Str. Petru Rares, nr. 
20, Patra Neamt, CUI 8043953, J27/968/1995, reprezentata prin BOTEZ DOREL 
IOAN, identificat cu C.I. seria NT, nr. 028177, eliberat de Mun. Piatra Neamt, la data 
de 07.06.2000, domiciliat in Str. Petru Rares, nr. 20, Mun. Piatra Neamt, Jud. Neamt, 
CNP 1541209270587; 

- S.C. ECOMED SRL, cu sediul in Calea Nationala, Nr. 152, Bl. E1, Botosani, CUI 
14422420, J07/24/2002, reprezentata prin PUJINA NELU, identificat cu C.I. seria XT, 
nr. 02965, eliberat de Mun. Dorohoi, la data de 26.04.2000, domiciliat in Str. Nicolae 
Titulescu, nr. 72, Mun. Dorohoi, Jud. Botosani, CNP 1560326073534; 

- S.C. TERRA ASTER SRL, cu sediul in Bd. Victoriei, nr. 15, Alba Iulia, CUI 
9185158, J01/557/1996, reprezentata prin BARBU ANDREI, identificat cu C.I. seria 
AX, nr. 103237, emis de Mun. Alba Iulia, la data de 06.03.2002, CNP 
1600903011094; 

-  S.C. CLINICA SANTE SRL, cu sediul in Str. Ion Baiesu, bl. C3, parter, Buzau, CUI 
11963146 , J10/274/1999, reprezentata prin ENE GABRIEL, identificat cu C.I. seria 
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XZ nr. 044599, eliberat de Pol. Buzau, la data de 30.05.2000, domiciliat in Bd. Unirii, 
bl. 25, et. 3, ap. 9, Buzau, CNP 17605017100018;  

- S.C. SMART LAB DIAGNOSTICS S.R.L., cu sediul in Str. Stuparilor, nr. 55, Et. 1, 
Ap. 2, Timisoara, Jud. Timis, CUI 16918820, J35/3252/2004, reprezentata prin VLAD 
DALIBORCA CRISTINA, identificata cu C.I. seria TM nr. 0737787, eliberat de Mun. 
Timisoara, la data de 14.05.1999, domiciliata in Str. Bucovinei, Bl. A2, Ap. 1, Mun. 
Timisoara, Jud. Timis, CNP 27506053547416; 

- S.C. MEDCENTER S.R.L., cu sediul in Str. Intr. Glucozei, nr. 37-39, corp 1, et. 1, 
sala 15, Bucuresti, Sector 2, CUI 13368447, J40/8505/2000, reprezentata prin 
BALANICA FLORIN IOAN, identificat cu C.I. serie RD, nr. 443437, eliberat de 
SPCEP S$, biroul nr. 1, la data de 06.05.2005, domiciliata in B-dul Abatorului, nr. 4, 
Bl. 95, Sc. B, et. 1, Ap. 44, Bucuresti, Sector 4, C.N.P. 1730426293126  

 
 

In calitate de membri fondatori ai Patronatului “Patronatul Furnizorilor de Servicii 
Medicale Paraclinice - PALMED”, au hotarat asocierea in vederea constituirii unui patronat 
al carui scop este reprezentarea unitara a intereselor tuturor membrilor: societati comerciale, 
cabinete medicale individuale, societati civile medicale, etc. in domeniul prestarii de servicii 
medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate si laborator clinic. 
 

Infiintarea Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - PALMED a 
fost hotarata de Adunarea Generala a membrilor fondatori din data de 18.05.2007, conform 
Procesului-Verbal de Constituire. 

     
Componenta membrilor se modifica in conformitate cu prevederile Incheierii 

Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, pronuntata in data de 20.05.2008, in dosarul nr. 

6225/299/2008, a cererilor de retragere a unor membri si a adeziunilor confirmate de 

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare din data de 02.04.2013. Conform acesteia, 

forma consolidata a Statutului este urmatoarea: 
 
 

Cap. I: DENUMIREA, FORMA JURIDICA, DURATA SI SEDIUL  
 
Art. 1 
Denumirea patronatului va fi Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – 

PALMED. 
 
Art. 2 
(1) Patronatul “Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED’’ este 
persoana juridica romana, fara scop lucrativ, apolitica, nonguvernamentala si nonprofit, 
organizatie a patronilor din domeniul sanitar al prestarii de serviciilor medicale private, 
functionand in conformitate cu prevederile Legii 62/2011 si O.G. nr. 26/2000, fiind 
persoana juridica de drept privat, autonoma. 

 
 
Art. 3 
(1) Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED are sediul in 

Bucuresti, Sector 1, Calea Grivitei nr. 200, bl. A, sc. C, ap. 64, si poate fi schimbat cu 
aprobarea Consiliului Director al Patronatului. 
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(2) Cu aprobarea Adunarii Generale a Membrilor si in conditiile Legii 62/2011, Patronatul 
poate infiinta filiale in tara si strainatate. 

 
Cap. II: SCOPUL SI ACTIVITATILE PATRONATULUI 

 
Art. 4 
Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED are  drept scop principal 
organizarea unor activitati in sustinerea si apararea intereselor membrilor sai in relatiile cu 
autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice, in raport cu obiectul si 
scopul sãu de activitate, atat in plan national, cat si international potrivit prezentului statut si 
in acord cu prevederile legii care guverneaza existenta sa.   
  
Art. 5 
(1) Pentru realizarea acestui scop, Patronatul va desfasura urmatoarele activitati: 
a) reprezinta, promoveaza, sustine si apara interesele economice, tehnice, juridice, etice ale 

membrilor sai; 
b) intreprinde toate actiunile necesare cresterii calitatii serviciilor medicale, atat de 

catre membri patronatului, cat si la nivel national; 
c) activeaza pentru deplina libertate de actiune a patronilor in scopul eficientizarii si 

dezvoltarii activitatii acestora; 
d) promoveaza concurenta loiala in conditiile legii, in scopul asigurarii de sanse egale 

fiecaruia dintre membrii lor; 
e) elaboreaza si promoveaza catre organele abilitate proiecte de acte normative, instructiuni, 

rezolutii si propuneri ale membrilor Patronatului legate de problemele generale si 
specifice privind criterii de selectie, contractul cadru in furnizarea serviciilor medicale 
paraclinice-analizelor medicale de laborator in sistemul national de asigurari sociale de 
sanatate; 

f) intarirea relatiilor de prietenie si colaborare cu alte patronate; 
g) desemnarea, in conditiile legii, a reprezentantilor la negocierea conditiilor generale si 

incheierea contractelor cu casele de asigurari, la alte tratative si acorduri in relatiile cu 
autoritatile publice; 

h) desemnarea, in conditiile legii, de reprezentanti la negocierea si incheierea contractelor 
colective de munca, a contractelor sau la alte tratative si acorduri in relatiile cu autoritatile 
publice sau sindicate, precum si in structurile tripartite de conducere si de dialog social; 

i) efectuarea unor demersuri in vederea  achizitionarii de catre membrii Patronatului, a unor 
utilaje (aparatura de laborator) si materii prime (reactivi, alte materiale sanitare) in conditii 
avantajoase; 

j) cooperarea si aderarea la alte organizatii similare din strainatate; 
k) negocierea tarifelor de participare la targuri si expozitii pentru membrii Patronatului ; 
l) studiul pietei din tara si strainatate, informarea membrilor cu privire la relatiile economice 

si sociale existente pe aceste piete; 
m) schimbul de informatii statistice intre membrii Patronatului privind conditiile generale 

economice si de piata din tara si strainatate si elaborarea pe baza acestora a unor studii 
relevante; 

n) organizarea de manifestari cum ar fi: conferinte de presa, congrese, cursuri de training, 
colocvii, dezbateri, expozitii, seminarii de informare, simpozioane sau altfel de intruniri, 
precum si editarea de materiale documentare; 

o) participarea la comisii, consilii, congrese, expozitii si manifestari nationale si 
internationale legate de interesele urmarite de Patronat; 
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p) medierea - arbitrajul pentru rezolvarea pe cale amiabila si extrajudiciara, la cererea 
partilor implicate, a disputelor (litigiilor) ce pot aparea intre membrii Patronatului ; 

q) promovarea intereselor Patronatului prin inaintarea de memorii si alte instrumente, in 
scris, catre autoritatile competente, publicarea de anunturi in ziare si reviste, aparitia unor 
materiale informative la radio si tv, stabilirea de contacte cu oficialii de la nivelul tarii 
pentru asigurarea conditiilor normale de functionare a relatiilor economice ; 

r) dezvoltarea relatiilor de cooperare cu alte patronate din tara si strainatate, cu organisme 
publice, administrative, institutii financiare, camere de comert – industrie – agricultura 
etc, fundatii, organisme nationale si internationale, federatii, confederatii, institutii, pentru 
realizarea scopului sau; 

s) protectia, promovarea si dezvoltarea mediului de afaceri a membrilor Patronatului; 
t) sa actioneze prin orice mijloc legal pentru infaptuirea scopului Patronatului; 
u) asigurarea serviciilor de consultanta si asistenta de specialitate, inclusiv in domeniul 

formarii fortei de munca; 
 
(2) In vederea realizarii obiectivelor si scopulului Patronatului, Adunarea Generala va aproba 
modalitati de desfasurare a activitatii acestuia. 
 
 

Cap. III: MEMBRII PATRONATULUI. DOBANDIREA SI PIERDEREA 

CALITATII DE MEMBRU 
 
Art. 6 
(1) Membru al Patronatului poate fi orice persoana juridica romana sau persoana fizica 

autorizata care administreaza si utilizeaza capital in scopul obtinerii de profit in 

conditii de concurenta si care se obliga sa respecte Statutul Patronatului, avand ca 

obiect unic de activitate, furnizarea de servicii medicale, prevazute de urmatoarele 

coduri CAEN:  

 

8610: Activitati de asistenta spitaliceasca; 

8621: Activitati de asistenta medicala generala; 

8622: Activitati de asistenta medicala specializata; 

8623: Activitati de asistenta stomatologica; 

8690: Alte activitati referitoare la sanatatea umana; 

8710: Activitati ale centrelor de ingrijire medicala: 

8720: Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusive 

spitale; 

8730: Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in 

incapacitate de a se ingriji singure; 

8790: Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.   

8810: Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrani si pentru persoane 

aflate in incapacitate de a se ingriji singure; 

8891: Activitati de ingrijire zilnica pentru copii; 

8899: Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare, n.c.a. 

 

De asemenea, membrul Patronatului va face dovada ca este acreditat dupa standardele 

CoNAS – pentru unitatile sanitare cu paturi, SR EN ISO 15189 – pentru furnizorii de 

servicii medicale paraclinice laboratoare de analize medicale sau ISO 9001:2000 – 

pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice radiologie si imagistica medicala, sau 

care se obliga ca in termen de 2 ani de la aderare sa-si obtina aceasta autorizare. 
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(2) Calitatea de membru a Patronatului se dobandeste in urma acordului Consiliului Director, 
de catre persoanele care, indeplinind conditiile de mai sus, fac o cerere expresa in acest 
sens si achita taxa de inscriere in cuantum de 1000 RON. 

(3) Aprobarea cererii de primire in randul membrilor patronatului se face de catre Consiliul 
Director, pe baza unui referat, in care se prezinta o scurta caracterizare a viitorului 
membru, a pozitiei acestuia pe piata romaneasca si orice alte elemente care sunt de natura 
a scoate in evidenta acceptarea  sau refuzarea cererii de aderare, concomitent cu 
informarea tuturor membrilor patronatului. 

(4) In cazul refuzului dat de Consiliul Director, cel interesat se poate adresa primei sesiuni a 
Adunarii Generale, care va lua o hotarare definitiva in acest sens. Cererea viitorului 
membru va fi insotita de o fotocopie de pe statut /autorizatie de functionare sau certificat 
constatator emis de Registrul Comertului in original, copie certificat de inregistrare in 
Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, lista persoanelor din organele de 
conducere/reprezentant legal, copie dupa dovada achitarii taxei de inscriere, declaratie pe 
proprie raspundere ca indeplineste conditiile legale de functionare, impreuna cu dovada 
acreditarii dupa standardele susmentionate sau angajamentul ca in maxim 2 ani de la 
dobandirea calitatii va face dovada acreditarii.  

(5) Calitatea de membru al Patronatului nu poate fi transmisa. 
 
Art 7. 
(1) Membrii Patronatului, persoane juridice, vor fi reprezentati la adunarile generale sau in 
organele de conducere ale Patronatului printr-un reprezentant persoana fizica, care trebuie sa 
fie administrator, asociat sau director general al persoanei juridice, iar persoana fizica membra 
a patronatului se reprezinta ea insasi. La Adunarile Generale membrii Patronatului, pot fi 
reprezentati si prin mandatari. 
(2) Reprezentantul desemnat de catre persoana juridica membra a Patronatului, administrator, 
asociat sau director general, ia parte la adunarile patronatului si voteaza in numele persoanei 
juridice pe care o reprezinta. 
(3) Reprezentantul unei persoane juridice membra a patronatului  care a fost ales in organele 
de conducere ale Patronatului si care pe parcursul exercitarii functiei pierde calitatea de 
reprezentant ori persoana juridica pierde calitatea de membru al Patronatului va fi decazut din 
functia pe care o ocupa. 
(4) Locul ramas vacant va fi ocupat de catre un membru supleant sau, in absenta acestuia, se 
vor organiza noi alegeri. 
 
Art. 8 
Au calitatea de membri ai Patronatului: 
- membrii fondatori; 
- membrii onorifici. 
- membrii aderenti 
 
Art. 9 
(1) Membrii fondatori ai Patronatului sunt semnatarii formei initiale a statutului. 
(2) Membrii fondatori ai Patronatului sunt persoanele juridice sau persoane fizice autorizate 

care au participat la constituirea patrimoniului initial si la infiintarea acestuia, figurand ca 
atare in actele constitutive. 

(3) Pentru a asigura scopul pentru care au solicitat inscrierea Patronatului si pentru a asigura 
prin profilul moral si profesional, cresterea prestigiului patronatului, fondatorii sunt 
obligati sa constituie patrimoniul social de fondare. 
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Art. 10 
Membrii aderenti sunt persoanele care adera la Patronat ulterior constituirii sale legale, in 
conditiile prezentului statut. Membru aderent poate fi orice persoana juridica legal constituita/ 
persoana fizica autorizata, cu deplina capacitate de exercitiu si folosinta, romana. 
 
Art. 11 
La propunerea Consiliului Director sau a Presedintelui Patronatului si cu aprobarea Adunarii 
Generale a Membrilor patronatului, pot fi membri de onoare persoanele juridice sau 
persoanele fizice autorizate, membri sau persoane straine de Patronat, care au realizari 
profesionale si stiintifice in domeniul de activitate al patronatului sau care, prin intreaga lor 
activitate, au sprijinit sau sprijina Patronatul in realizarea scopului acestuia. 
 
Art. 12 
Primirea de noi membri in cadrul Patronatului se face prin semnarea unei adeziuni, dupa 
aprobarea acesteia de catre organul deliberativ, respectiv Consiliul Director. 
 
 
Art. 13 
(1) Incetarea calitatii de membru are loc: 
a) la cerere; 
b) prin suspendare temporara decisa de Consiliul Director si validata de Adunarea Generala, 

apoi inmanata in scris respectivului membru, in cazul savarsirii unor fapte indreptate 
impotriva intereselor patronatului, precum si prin deschiderea procedurii de faliment. In 
cazul deschiderii procedurii de faliment, suspendarea temporara opereaza de drept si 
subzista pana la inchiderea acestei proceduri. 

c) prin excluderea definitiva, hotarata exclusiv de organul deliberativ, pentru fapte culpabile 
savarsite impotriva intereselor patronatului, ori contrare legii si ordinii de drept. 

d) incalcarea Statutului patronatului si a regulamentelor acestuia; 
e) neplata cotizatiei stabilita de catre Consiliul Director, pe o perioada mai mare de 2 luni; 
f) dizolvarea persoanei juridice, respectiv, decesul persoanei fizice, schimbarea obiectului de 

activitatea, etc., astfel incat sa nu mai indeplineasca conditiile prevazute de prezentul 
statut; 

(2)Membrii care se retrag sau sunt exclusi nu au nici un drept asupra patrimoniului 
patronatului. Ei sunt obligati sa achite cotizatia pana la data pronuntarii deciziei definitive 
privind statutul lor. 
 

Cap. IV: DREPTURILE MEMBRILOR PATRONATULUI 
 
Art. 14 
(1) Membrul  patronatului are urmatoarele drepturi: 
a) de a participa la Adunarile Generale ale Patronatului si sa voteze in Adunarea Generala a 

Membrilor Patronatului; 
b) de a pune in discutie, prin includerea pe ordinea de zi a sedintei organului deliberativ, a 

oricarui subiect care are legatura cu activitatea patronatului, sa ia cuvantul la problemele 
ce se discuta, sa voteze, sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere; 

c) de a vota asupra oricaror probleme puse in discutia organului deliberativ, in cadrul 
sedintelor acestui organ; 

d) de a-si exprima dezacordul fata de hotararile organului deliberativ sau deciziile organului 
executiv; 
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e) de a accede, in urma votului organului deliberativ, in oricare din functiile din cadrul 
organului executiv; 

f) de a convoca, in conditiile prezentului statut, sedinta organului deliberativ; 
g) de a cere sa i se puna la dispozitie copii dupa actele patronatului (hotarari, decizii, 

regulamente etc.); 
h) de a participa la toate actiunile organizate de patronat; 
i) de a beneficia si de a folosi, exclusiv in scopul indeplinirii actiunilor statutare ale 

patronatului, mijloacele aflate in patrimoniul patronatului; 
j) de a renunta la calitatea de membru. 
(2) Membrii onorifici nu au drept de vot si nu au dreptul de a fi alesi. 
 
Art. 15 
Membrii de onoare ai Patronatului au urmatoarele drepturi: 
    - de a participa, fara drept de vot, la sedintele organului deliberativ; 
    - de a participa la toate actiunile organizate de patronat; 
    - de a fi informati asupra tuturor actiunilor organizate de patronat; 
    - de a beneficia si de a folosi, exclusiv in scopul indeplinirii obiectivelor patronatului, 
mijloacele aflate in patrimoniul acesteia; 
    - de a renunta la calitatea de membru. 
 
 
 

CAP. V: OBLIGATIILE MEMBRILOR PATRONATULUI 

 
Art. 16 
Membrii permanenti – fondatori si aderenti , au urmatoarele obligatii:  
a) de a achita cotizatia datorata in cuantumul, la termenele si conditiile stabilite prin 

prezentul Statut ori prin hotararea Consiliului Director; 
b) sa participe la adunarile, intrunirile ori actiunile organizate de Patronat; 
c) sa sustina interesele si activitatile Patronatului si sa nu intreprinda nimic care ar fi de 

natura sa afecteze scopul sau prestigiul acestuia; 
d) de a se supune hotararilor si deciziilor organelor patronatului; 
e) de a nu folosi bunurile patronatului in scopuri personale sau contrare hotararilor sau 

deciziilor organelor patronatului; 
f) de a se abtine de la orice fel de declaratii sau actiuni publice personale care ar prejudicia 

in vreun fel imaginea patronatului; 
g) de a participa si de a se implica activ in actiunile initiate de patronat, cu exceptia 

membrilor de onoare; 
 
Art. 17 
Membrii patronatului sunt raspunzatori, sub toate formele pe care le imbraca raspunderea, 
pentru daunele produse, sau care le-ar fi putut produce patronatului prin fapta lor, in cazul 
neindeplinirii uneia sau mai multor obligatii dintre cele prevazute la articolul precedent, sau in 
actele elaborate ulterior de catre patronat, in baza prezentului statut. 
 

Cap. VI: ORGANIZARE, CONDUCERE, CONTROL 
 
Art. 18 
 Patronatul  are urmatoarele organe: 
- Adunarea Generala; 
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- Consiliul Director; 
- Cenzorul/Comisia de Cenzori; 
 

A. ADUNAREA GENERALA 
 
Art. 19 
(1) Adunarea Generala a Patronatului este organul suprem de conducere al Patronatului, fiind 

constituita din totalitatea reprezentantilor membrilor permanenti ai patronatului. 
(2) Reprezentantii in Adunarea Generala sunt desemnati de catre persoana juridica membra a 

patronatului. Persoanele fizice, membre ale patronatului participa in nume propriu la 
sedintele Adunarii Generale 

(3) Calitatea de reprezentant se pierde la data la care persoana juridica membra a patronatului 
pierde aceasta calitate. 

 
Art. 20 
Adunarea Generala se intruneste anual in sedinta ordinara sau in sedinta extraordinara, ori de 
cate ori este cazul. 
 
Art. 21 
(1) Convocarea Adunarii Generale  se face in scris sau prin orice alt mijloc care asigura 
transmiterea si confirmarea transmiterii invitatiei, cu cel putin 14 zile inaintea sedintei. 
(2) Adunarea Generala a membrilor Patronatului poate fi convocata de: 
a. Presedintele Consiliului Director; 
b. Majoritatea simpla a membrilor Consiliului Director; 
c. 1/3 din membrii Patronatului; 
d. 5 dintre membrii fondatori; 
(3) Presedintele Consiliului Director este obligat sa convoace Adunarea Generala cel putin 

odata pe an. 
 
Art. 22 
(1) In actul convocator al sedintei se va mentiona ordinea de zi, data, locul si ora sedintei. 
(2) Atunci cand este posibil, impreuna cu actul de convocare, se vor trimite si materialele ce 
vor fi supuse aprobarii Adunarii Generale. 
 
Art. 23 
(1) Adunarea Generala lucreaza si adopta hotarari valabile in prezenta majoritatii simple a 
membrilor sai, cu jumatate plus unu din voturile celor prezenti. 
(2) Modalitatea de votare, secreta sau nu, se stabileste, de la caz la caz, de catre Adunarea 
Generala 
 
Art. 24  
(1) Daca la ora stabilita in convocatorul sedintei, Adunarea Generala nu este statutar 

constituita pentru a putea adopta hotarari in mod valabil, se va face mentiune despre 
aceasta in procesul verbal de sedinta si va avea loc de drept o alta sedinta cu aceeasi 
ordine de zi peste cel mult 14 zile. Locul, data si ora urmatoarei sedinte se vor stabili de 
catre membri prezenti.  

(2) La a doua sedinta Adunarea Generala va putea adopta hotarari indiferent de numarul 
membrilor prezenti, cu majoritatea simpla de voturi. 
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Art. 25 
Au drept de vot in Adunarea Generala toti membrii care au cotizatia platita la zi. 
 
Art. 26 
Hotararile luate de Adunarea Generala, in limitele legii, ale actului constitutiv si ale statutului 
sunt obligatorii chiar si pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au 
votat impotriva. 
 
Art. 27 
(1) Adunarea Generala este condusa de catre Presedintele Consiliului Director sau, in lipsa 

acestuia, de catre unul dintre vicepresedinti. 
(2) Inaintea inceperii sedintei, Adunarea Generala va alege o comisie de secretariat formata 

din doi membri care vor intocmi procesul verbal de sedinta. 
(3) La sfarsitul sedintei acesta va fi semnat de catre Presedinte si membrii comisiei de 

secretariat. 
(4) Atributiile Adunarii Generale sunt urmatoarele: 
a) Stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale Patronatului; 
b) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil; 
c) Alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director; 
d) Alegerea si revocarea Presedintelui Consiliului Director;  
e) Alegerea si revocarea cenzorului, sau dupa caz, a membrilor Comisiei de Cenzori ; 
f) Infiintarea de filiale, sucursale; 
g) Modificarea actului constitutiv, modificarea denumirii si a statutului Patronatului; 
h) Dizolvarea si lichidarea Patronatului, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase 
dupa lichidare; 
i) Aproba si modifica regulamentul de organizare si functionare a Patronatului; 
j) Aproba realizarea de activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si 
sunt in stransa legatura cu scopul principal al Patronatului, inclusiv crearea unor societati 
comerciale in acest sens 
k) Aproba fuziunea cu alte organizatii similare; 
l) Valideaza sanctionarea, suspendarea si excluderea membrilor patronatului. 
 
B. CONSILIUL DIRECTOR 
 
Art. 28 
Consiliul Director este organul de conducere si administrare al Patronatului intre sedintele 

Adunarii Generale si este format din 13 membri titulari si 3 membri supleanti, alesi in mod 

individual, dintre reprezentantii in Adunarea Generala, de catre aceasta. Reprezentantii in 

Consiliul Director pot fi doar administratorii/asociatii din societatile membre ale patronatului 

sau titulari de Cabinete Individuale. 

 

Consiliul Director este alcatuit din: 

 

Membrii titulari 

-Presedinte 

-10 Vicepresedinti 

-Secretar General 

-Trezorier 

 

Membri supleanti 
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-Trei (3) membrii fara functie de conducere. 

 

Membrii Consiliu Director sunt urmatorii: 

-Presedinte d-nul HOTOBOC CRISTIAN ALEXANDRU; 

-Vicepresedinti: d-nul ROMAN BOCA, d-nul GABRIEL ENE, d-na VICTORIA 

NISTOR, d-nul LUCIAN FLOREA, d-nul DAN SIMULESCU, d-nul ILARIE BAILA, 

d-na FLORISANDA STOICA, d-nul ROBERT SERBAN, d-nul CRISTIAN SAS, d-na 

ROTARIU MARIANA; 

-Secretar general d-na ALIDA GOGESCU; 

-Trezorier d-nul SANDOR SZABO. 

 

Membrii supleanti sunt: d-nul ADRIAN GOGOASE, d-nul MARIAN BORDAS, d-nul 

ALBERTO MANCIULEA. 
 
Art. 29 
Durata mandatului in Consiliul Director este de 2 ani, cu posibilitatea reinoirii mandatului 
pentru inca o perioada de 2 ani. 

 
Art. 30 
(1) Consiliul Director lucreaza in prezenta a minim 7 dintre cei 13 membri ai sai si ia 

decizii cu votul pozitiv a jumatate plus unu din cei prezenti. 
(2) Consiliul Director poate lua decizii si fara intrunire si deliberare daca actul care se doreste 

sa fie adoptat este semnat de totalitatea membrilor Consiliului Director. 
 
Art. 31 
(1) Consiliul Director este condus de un Presedinte care este si Presedintele Patronatului,  
(2) Presedintele poate delega conducerea Consiliului Director unui vicepresedinte. 
(3)  Din Consiliul Director fac parte: Presedinte Consiliului Director, 10 vicepresedinti, 

Secretarul General si Trezorierul. 
 
Art. 32 
Consiliul Director se intruneste cel putin o data pe luna si are urmatoarele atributii: 
a) Propune Adunarii Generale a membrilor patronatului strategia si obiectivele generale 
ale Patronatului, precum si modalitatile de realizare ale acesteia; 
b) Urmareste, supravegheaza si controleaza aplicarea si respectarea Statutului 
Patronatului; 
c) Asigura conducerea operativa a Patronatului intre sedintele Adunarii Generale si 
realizeaza acte de administrare a patrimoniului acestuia urmarind indeplinirea scopului 
Patronatului; 
d) Elaboreaza proiectul de venituri si cheltuieli si urmareste executarea lui; 
e) Hotaraste asupra primirii de noi membri, precum si asupra suspendarii unui membru al 
Patronatului, informand Adunarea Generala cu privire la acestea; 
f) Urmareste si raspunde de executarea contractelor pe care Patronatul le are cu tertii; 
g) Hotaraste cu privire la angajarea de personal, in limita numarului de posturi aprobat de 
catre Adunarea Generala a Patronatului; 
h) Elaboreaza si supune aprobarii Adunarii Generale regulamentele interne si functionare 
a diferitelor departamente si comitete specializate ale Patronatului stabilind totodata atributiile 
acestora; 
i) Urmareste realizarea activitatilor directe ale Patronatului; 
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j) Prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea 
bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli 
si proiectul programelor Patronatului; 
k) Hotaraste convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Patronatului; 
l) Accepta donatiile, legatele si sponsorizarile facute Patronatului; 
m) Informeaza Adunarea Generala cu privire la toate actiunile si masurile intreprinse intre 
sedintele acesteia; 
n) Indeplineste orice alta sarcina data in competenta sa de catre Adunarea Generala; 
o) Numeste membri de onoare; 
 
 
Art. 33 
(1) Mandatul in Consiliul Director inceteaza in urmatoarele conditii: 
a) implinirea mandatului; 
b) demisie; 
c) deces; 
d) pierderea calitatii de reprezentant al persoanei juridice membra a Patronatului care l-a 
desemnat in Adunarea Generala, urmand sa fie inlocuit de drept de reprezentantul delegat al 
persoanei juridice membre; 
e) pierderea calitatii de membru al Patronatului a persoanei juridice a carui reprezentant 
este; 
f) pierderea calitatii de membru al Patronatului a persoanei fizice autorizate. 
(2) In cazul incetarii mandatului unui membru titular, pentru ocuparea locului vacant se va 
numi membrul supleant care a obtinut cel mai mare numar de voturi. 
 
 
PRESEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR 

 

Art. 34 
(1) Presedintele Consiliului Director este ales de adunarea generala si are urmatoarele 
atributii: 
a) reprezinta Patronatul in legatura cu tertii; 
b) semneaza, in numele Patronatului, cu aprobarea consiliului director si cu vize preventive, 

contractele Patronatului; 
c) convoaca si conduce sedintele Adunarii Generale si ale Consiliului Director; 
d) urmareste, alaturi de Consiliul Director, executarea contractelor patronatului si trage la 

raspundere persoanele desemnate pentru indeplinire; 
e) confirma angajarea personalului de specialitate sau administrativ facuta de 

compartimentul executiv, cu aprobarea Consiliului Director; 
f) informeaza Consiliul Director despre activitatile si masurile luate ori actele semnate intre 

sedintele acestuia; 
g) mediaza conflictele dintre membrii patronatului; 
h) propune Adunarii Generale aprobarea statutului de membru de onoare; 
i) indeplineste orice alte sarcini date in executarea sa de catre Adunarea generala sau 

Consiliul Director; 
j) pastreaza si foloseste stampila Patronatului. 
(2) In lipsa sa, Presedintele poate mandata pe oricare vicepresedinte pentru a realiza 
competentele care ii revin sau numai o parte din acestea. 
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C. CENZORUL/COMISIA DE CENZORI 
 
Art. 35 
Cenzorul este organul de control financiar intern al Patronatului. 
 
Art. 36 
(1) Cenzorul patronatului este DL. BARBU ANDREI. 
(2) Cenzorul este numit de Consiliul Director pentru o perioada de 2 ani, cu posibilitatea 

reinoirii mandatului pentru inca o perioada de 2 ani. 
 
Art. 37 
(1) In cazul in care patronatul va avea mai mult de 100 de membri înscrişi până la data 
întrunirii ultimei adunări generale, sau in cazul in care va hotara astfel, controlul financiar 
intern se va exercită de către o comisie de cenzori.  
 
(2) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. Membrii consiliului 
director nu pot fi cenzori.  
 
(3) Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în 
condiţiile legii.  
 

(4) Regulile generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori se aprobă de adunarea 
generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. 
 

Art. 38 
Atributiile cenzorului/Comisiei de cenzori sunt urmatoarele: 
1. verifica modul in care este administrat patrimoniul Patronatului; 
2. intocmeste rapoarte si le prezinta adunării generale si Consiliului Director; 
3. poate participa la sedintele Adunarii Generale si a Consiliului Director, fara drept de vot; 
4. indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generală si de 

Consiliul Director. 
 
Art. 39  
Cenzorul trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de legislatia speciala in materie. 
 

 

  Cap. VII: FUNCTIONAREA PATRONATULUI, APARATUL EXECUTIV 

SALARIAT 
 
Art. 40 
In cadrul Patronatului pot exista mai multe structuri functionale. Numarul de membri, 
procedura de numire a membrilor, atributiile concrete, procedura de lucru in cadrul 
structurilor functionale, precum si celelalte raporturi dintre acestea si Patronatul vor fi stabilite 
de catre Adunarea Generala a membrilor Patronatului printr-un Regulament de organizare si 
functionare a Patronatului. 
 
Art. 41 
In limita numarului de posturi, aprobat de catre Adunarea Generala si a schemei de organizare 
si functionare, Consiliul Director, in functie de necesitatile curente, poate angaja, personal de 
specialitate, tehnic si administrativ. 
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Art. 42 
Activitatea curenta a Patronatului este condusa de un Director General Executiv subordonat 
Consiliului Director si Presedintelui Patronatului. Atributiile acestuia se stabilesc de catre 
Consiliul Director in fisa postului. 

 

 

Cap. VIII: PATRIMONIUL 
 
Art. 43 
Patrimoniu initial al Patronatului este constituit din contributia in numerar a membrilor 
fondatori, in valoare de 23000 RON, integral subscris si varsat. Contributia membrilor 
fondatori este egala, respectiv 1000 RON pentru fiecare membru fondator.  
 
 
Art. 44 
Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat, in conformitate cu legislatia in materie, pe 
numele patronatului si va fi folosit exclusiv pentru infiintarea patronatului si pentru realizarea 
obiectivelor Patronatului. 
 
Art. 45 
    Veniturile Patronatului pot proveni din: 

• cotizatiile, taxele de aderare si alte contributii financiare ale membrilor; 

• dobanzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditiile legii; 

• dividendele societatilor comerciale infiintate de patronat; 

• venituri realizate din activitati economice directe; 

• donatii, sponsorizari sau legate; 

• valorificarea drepturilor editoriale; 

• incasari din vanzarea publicatiilor proprii; 

• taxe de înscriere; 

• alte venituri prevazute de lege. 
 
Art. 46 
Cotizatia de membru este in cuantum de 6000 lei/an. Cotizatia de membru se poate modifica 
prin hotarare a Adunarii Generale a Membrilor Patronatului. Pentru anul de infiintare a 
patronatului cotizatia este de 3000 lei. 
 
Art. 47  
(1) Neplata cotizatiei datorate Patronatului in maxim de 30 de zile de la data scadenta se 
sanctioneaza cu suspendarea dreptului de membru pana la plata cotizatiei datorate. 
(2) Daca in termen de 2 luni nu se plateste cotizatia, membrul in culpa este exclus de drept din 
Patronat. 
 
Art. 48 
Patronatul poate deschide conturi in lei si in valuta in orice banca din tara sau strainatate 
conform legilor in vigoare. 
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Cap. IX: DIZOLVAREA SI LICHIDAREA PATRONATULUI 
 
 
Art. 49 
Patronatul se dizolva: 
    - de drept; 
    - prin hotarare judecatoreasca. 
 
Art. 50 
Patronatul se dizolva de drept in urmatoarele cazuri: 
    - implinirea duratei pentru care a fost constituit; 
    - realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituit, 
daca in termen de trei luni de la constatarea unei astfel de situatii nu se produce schimbarea 
acestui scop; 
    - imposibilitatea constituirii consiliului director in conformitate cu statutul, daca aceasta 
situatie dureaza mai mult de un an de la data la care consiliul director trebuia constituit. 
 
Art. 51 
Bunurile ramase in urma lichidarii Patronatului vor fi transmise catre persoane juridice de 
drept public sau privat cu scop identic sau asemanator. 
 
 
     

Cap. X: DISPOZITII FINALE 
 
Art. 52 
Patronatul se poate asocia cu alte organizatii de profil, sau adera la alte organizatii cu 
obiective similare, din tara sau strainatate. 
 
Art. 53 
Dispozitiile prezentului statut se completeaza cu legile in vigoare. 
 
Art. 54 
Patronatul dispune de cont bancar, stampila, sigiliu, insigna si emblema, proprii. 
 
     

 

SEMNATURA: 
 

 

PRESEDINTE PALMED 
 

CRISTIAN ALEXANDRU HOTOBOC 

 

 

 

 

 

 

 

 


