
STATUT 
ASOCIAŢIEI  INSTITUTUL DE SANDPLAY THERAPY – IST – INSTITUTUL 

DE TERAPIE PRIN JOCUL CU NISIP  
 

I. DENUMIREA, MEMBRII FONDATORI, FORMA JURIDICĂ, DURATA, 
PATRIMONIUL ŞI SEDIUL 

Art. 1 Următorii : 
 

1. MARIŢESCU ELENA, […] 
 
2. IONESCU MARINA, […] 
 
3. DENIZ MIHAELA-GABRIELA, […] 
 
4. CALISTRU ANA MARIA, […] 
 
5. BOCA CRISTINA AURORA, […] 
 

 
ţinând seama de prevederile Ordonanţei nr.  26/2000 cu modificările şi completările ulterioare  şi 
ale altor dispoziţii legale pertinente am hotărât constituirea ASOCIAŢIEI  INSTITUTUL DE 
SANDPLAY THERAPY – IST – INSTITUTUL DE TERAPIE PRIN JOCUL CU 
NISIP  

 
Art. 2 Asociaţia pe care, prin bună înţelegere, părţile sus-numite am constituit-o, va purta numele 
de ASOCIAŢIA INSTITUTUL DE SANDPLAY THERAPY – IST – INSTITUTUL 
DE TERAPIE PRIN JOCUL CU NISIP , denumită în continuare Asociaţia. 

 
Art. 3 Din punctul de vedere al formei juridice, Asociaţia este, potrivit legii, o asociaţie nonprofit, 

nonguvernamentală, apolitică, cu personalitate juridică, cuprinzând persoane fizice şi/sau 
persoane juridice. 

 
Art. 4 Asociaţia se constituie pe o perioadă nedeterminată şi cu un patrimoniu format dintr-un 

activ patrimonial iniţial în valoare de 1.000 lei şi alcătuit din aport în numerar al membrilor 
fondatori care au contribui cu câte 200 lei fiecare. 
  

Art. 5 Sediul asociaţiei se află în Bucuresti, Sector 5, str. Dr. Lister, nr. 31, demisol, ap. 1.   
Imobilul situat în Bucureşti, Sector 5, str. Dr. Lister nr. 31, demisol, ap. 1 este deţinut de către Asociaţie 
în baza contractului de comodat atestat sub nr. 1140/12.12.2019 de către av. Iordache Florentina Maria, 
la baza acestuia aflându-se certificatul de moştenitor legal şi legatar nr. 25/04.11.2016 eliberat de BNP 
Andreea Dumitraşcu din Bucureşti, contractul de vânzare-cumpărare nr. N7430/28.08.2006 încheiat cu 
CGMB – AFI şi contractul de vânzare-cumpărare având încheierea de autentificare nr. 1934/20.09.2006 
a BNP Cristian Mihail din Bucureşti.   

 
1. SCOPUL ASOCIAŢIEI 

Art. 6 Asociaţia este o organizaţie nonprofit, care urmăreşte: 
 Să promoveze cunoaşterea terapiei prin jocul cu nisip (Sandplay Therapy) în România; 



 Să dezvolte teoria terapiei prin jocul cu nisip (Sandplay Therapy) conform specificaţiilor 
ISST (International Society of Sandplay Therapy); 

 Să organizeze și să acrediteze programe de formare profesională de lungă durată în domeniul 
psihoterapiei pentru terapia prin jocul cu nisip (Sandplay Therapy) în condiţiile stabilite de 
ISST (International Society of Sandplay Therapy); 

 Să organizeze și să acrediteze programe de formare profesională de lungă durată în domeniul 
psihoterapiei pentru terapia prin jocul cu nisip (Sandplay Therapy) în condiţiile stabilite de 
Colegiul Psihologilor din România; 

 Să organizeze și să acrediteze programe de formare profesionala de lungă durată în domeniul 
consilierii psihologice pentru terapia prin jocul cu nisip (Sandplay Therapy) în condiţiile 
stabilite de ISST și Colegiul Psihologilor din România; 

 Să organizeze și să acrediteze programe de formare profesionala continuă cu caracter 
repetitiv, perfecţionare sau reconversie profesionala şi specializare în domeniile de 
aplicabilitate stabilite de ISST (International Society of Sandplay Therapy): psihoterapie, 
consiliere, educaţie şi în specialităţile stabilite de catre Colegiul Psihologilor din Romania, 
aprobate de către Adunarea Generală: psihoterapie, psihologie clinică, consiliere psihologică, 
psihologie educaţională; 

 Să organizeze și să acrediteze programe de formare profesională continuă cu caracter unic: 
conferinţe, workshopuri, simpozioane, școli de vară, cursuri online si alte evenimente 
știinţifice pentru terapia prin jocul cu nisip (Sandplay Therapy) în condiţiile stabilite de ISST 
și Colegiul Psihologilor din România, 

 Să sprijine acreditarea internaţională ISST a specialiştilor la finalizarea formării; 
 Să elaboreze un program de abordare în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei ţinand cont de 

criteriile acceptate de către Colegiul Psihologilor din Romania: persoanele care se pot înscrie, 
studiile și licenţă acreditate, cerinţele de admitere, scopul și finalitatea programului oferit; 

 Să formuleze şi să asigure respectarea standardelelor de instruire, certificare, etică şi practică 
profesională a terapiei prin jocul cu nisip (Sandplay Therapy) în România prin constituirea 
unui comitet de etică; 

 Să elaboreze proiecte de acte normative care să asigure suportul legislativ al acţiunilor 
consistente în domeniul de specialitate (terapia prin jocul cu nisip);  

 Să promoveze cooperarea în ţară şi în străinătate în domeniul terapiei prin jocul cu nisip 
(Sandplay Therapy); 

 Să furnizeze informaţii pe calea publicaţiilor şi a difuzării de documente şi articole referitoare 
la terapia prin jocul cu nisip (Sandplay Therapy); 

 Să traducă şi să editeze lucrări şi documente specifice necesare pregătirii şi susţinerii 
cursurilor de formare în terapia prin jocul cu nisip (Sandplay Therapy) în limba română 
oferite de Asociaţie; 

 Să editeze publicaţii proprii, reviste, ghiduri, compendii, liste de adrese de specialitate; 
 Să desfăşoare activităţi de publicitate, de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi 

congreselor/work-shop-uri de prezentare în domeniul de specialitate; 
 Să dezvolte o platformă online despre Asociaţie, eventual o aplicaţie pentru smartphone care 

să conţină detalii despre programele care se fac în cadrul Asociaţiei; 
 Să sprijine implementarea cercetării ştiinţifice în teoria şi practica terapia prin jocul cu nisip 

(Sandplay Therapy) şi activităţile practice profesionale specifice domeniului terapiei prin 
jocul cu nisip (Sandplay Therapy); 

 Să desfăşoare activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul de specialitate al terapiei prin 
jocul cu nisip (Sandplay Therapy); 



 Să încurajeze contactele şi colaborarea cu persoanele şi organizaţiile interesate în dezvoltarea 
domeniului terapiei prin jocul cu nisip (Sandplay Therapy) şi cu cele interesate de dezvoltarea 
resurselor umane în alte domenii decât terapia prin jocul cu nisip (Sandplay Therapy); 

 Să promoveze şi să întreţină colaborarea în plan ştiinţific şi practic cu alte fundaţii şi asociaţii 
cu obiect de activitate asemănător din ţară şi străinătate. 

 Să apeleze la colaborarea remunerată a specialiştilor din ţară şi din străinătate şi a celor care 
practică terapia prin jocul cu nisip (Sandplay Therapy); 

 Să colaboreze din punct de vedere ştiinţific cu toate tipurile de forme asociative, în vederea 
eficientizării activităţii acestora din urmă; 

 Să acorde consultanţa în domeniul de specialitate; 
 Să acorde asistenţă de specialitate, activitate desfăşurată în cadrul grupurilor de specialitate 

constituite în cadrul Asociaţiei conform prezentului statut; 
 Să permită asocierea/colaborarea/afilierea cu alte persoane juridice nonprofit din ţară şi/sau 

străinătate in scopul realizării scopului şi obiectivelor Asociaţiei; 
 Să atragă şi să utilizeze, în condiţiile legii, de surse de finanţare şi resurse sub formă de 

subvenţii, contribuţii, cotizaţii, sponsorizări, finanţări pe baza de proiecte cu surse de finanţare 
interne sau externe; 

 Să dezvolte programe proprii în regim de parteneriat cu autoritaţile publice din ţară şi din 
străinătate; 

 Să dezvolte activităţi economice proprii în vederea autofinanţării (înfiinţare intreprindere 
economie socială); 

 Să asigure un cadru pentru dezvoltarea personală şi, la nevoie, a suportului terapeutic în 
situații dificile de viață; 

 Să asigure cursuri de formare în domeniile conectate cu obiectul de activitate, la solicitarea 
unor organizaţii/fundaţii din spațiul public și privat; 

 Să acorde burse pentru studii membrilor asociați, în vederea creşterii pregătirii profesionale a 
acestora; 

 Să sprijine şi să promoveze voluntariatul; 
 Să popularizeze activitatea desfăşurată de Asociaţie; 
 Să desfăşoare orice altă activitate care este în spiritul Asociaţiei, în condiţii legale. 

 
2. ORGANIZARE. ADUNAREA GENERALĂ. CONSILIUL DIRECTOR. ALTE 

ORGANE DE CONDUCERE, SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL 
Art. 7. Asociaţia are următoarele organe de conducere: 
a) Adunarea Generală, 
b) Consiliul Director, 
c) Preşedintele Consiliului Director, 
d) Vicepreşedintele Consiliului Director, 
Asociaţia s-a organizat conform contractului de comodat atestat sub nr. 1140/12.12.2019 de av. 

Iordache Florentina Maria şi a dovezii disponibilităţii denumirii nr. 178588 din 29.11.2019 eliberată 
de Ministerul Justiţiei. 

 
Art. 8 Adunarea Generală este organul suprem de conducere. Adunarea Generală este constituită din 

membrii fondatori, membrii ordinari, reprezentanţi ai tuturor secţiunilor, şi membrii de onoare. 
 
Art. 9 Adunarea generală a membrilor Asociaţiei se întruneşte o dată pe an (în primul trimestru) în 

adunare ordinară şi ori de câte ori este cazul, în adunarea extraordinară. 
 



Art. 10 Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul Director, în scris sau prin publicare 
într-un ziar de mare tiraj, cu 15 zile înainte de data desfăşurării adunării. În convocare vor fi precizate 
ziua, ora, locul unde se desfăşoară adunarea, precum şi ordinea de zi. 

Convocarea adunărilor extraordinare se poate face la iniţiativa Consiliului Director sau la 
propunerea unei treimi din membrii cu drept de vot ai Asociaţiei. 

 
Art. 11 Adunarea Generală este statutar întrunită în prezenţa a două treimi din numărul membrilor 

Asociaţiei. Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de participanţi, se stabileşte o 
nouă dată. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră a fi statutar constituită, indiferent de 
numărul membrilor prezenţi. Hotărârile se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul 
membrilor prezenţi la adunare. Şedinţele Adunării Generale sunt conduse de preşedintele sau de 
vicepreşedintele Consiliului Director. 

Dezbaterile şi hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special, de către un 
secretardesemnat de preşedinte. 

 
Art. 12 Adunarea Generală îndeplineşte următoarele atribuţii: 
- aprobă ordinea de zi a fiecărei şedinţe; 
- alege Consiliul Director al Asociaţiei, 
- decide asupra revocărilor colective şi individuale, 
- analizează şi aprobă rapoartele întocmite şi prezentate de către Consiliul Director şi celelalte 

organe de control şi supraveghere, 
- stabileşte orientarea generală şi direcţiile principale ale activităţii Asociaţiei, urmărind realizarea 

scopurilor acesteia, 
- aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei, 
- aprobă structura Asociaţiei, funcţiile care pot fi salarizate, nivelul salariilor şi al indemnizaţiilor,  
- hotărăşte înfiinţarea de filiale în ţară, 
- aprobă afilierea Asociaţiei la alte organisme  naţionale şi internaţionale,  
- face propuneri şi aprobă modificarea sau completarea statutului, 
- stabileşte cotizaţiile şi taxele de înscriere la care sunt supuşi membrii Asociaţiei în baza art. 37 din 

prezentul statut, 
- aprobă lichidarea, fuzionarea sau divizarea Asociaţiei, 
- hotărăşte în orice alt domeniu de interes pentru Asociaţie. 
 
Art. 13 Consiliul Director al Asociaţiei este aprobat de către Adunarea Generală pentru o perioadă 

de 2 ani şi este compus din 2 membri, un preşedinte şi un vicepreşedinte şi un secretar. Până la 
constituirea Adunării Generale a membrilor Asociaţiei, Consiliul Director este format din membrii 
fondatori. 

 
Art. 14 La sfârşitul mandatului, membrii Consiliului Director pot fi reconfirmaţi de adunarea 

Generală, pentru un nou mandat, fără ca aceştia sa poată însă deţine mai mult de două mandate 
consecutive. 

 
Art. 15  Consiliul Director este statutar constituit în prezenţa a cel puţin 3 dintre membrii săi. 
 
Art. 16 În şedinţele Consiliului director pot fi invitaţi membrii de onoare ai Asociaţiei, precum şi 

alte personalităţi ale vieţii economico-juridice în vederea consultării acestora pe marginea activităţii 
Asociaţiei, fără însă a avea drepr de vot. Consiliul Director adoptă hotărâri valabile cu majoritatea 
simplă a membrilor prezenţi. În caz de balotaj, votul preşedintelui este decisiv. La trei absenţe 
nemotivate în decursul unui an calendaristic se pierde calitatea de membru al Consiliului Director. 



Până la prima Adunare Generală, când va  urma să se desemneze un nou membru al Consiliului 
Director, preşedintele poate numi un membru interimar. 

 
Art. 17 Consiliul Director gestionează activitatea, în conformitate cu scopurile pentru care aceasta a 

fost constituită. 
Consiliul Director are următoarele atribuţii: 
- elaborează strategia de folosire a fondurilor potrivit destinaţiei şi normelor prevăzute prin 

statut şi în conformitate cu hotărârile adoptate de Adunarea generală, 
- aprobă Regulamentul de Funcţionare al Asociaţiei; 
- aprobă mandatele pentru delegaţii Asociaţiei, care participă la reuniuni pe plan naţional şi 

internaţional; 
- pregăteşte adunările generale ordinare şi extraordinare şi se îngrijeşte de buna lor 

desfăşurare, 
- intocmeşte raportul anual privind activitatea desfăşurată de Asociaţie, 
- elaborează proiectele programelor anuale de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi 

cheltuieli, 
- aprobă regulamentul de ordine interioară şi statul de funcţiuni al salariaţilor Asociaţiei, 
- aprobă înfiinţatarea de comisii de specialitate pe domenii de activitate, 
- aprobă organizarea de conferinţe, colocvii, concursuri, licitaţii, stabileşte componenţa 

juriilor şi premiile ce se acordă, 
- asigură colaborarea pe plan naţional şi internaţional, 
- exercită alte atribuţii necesare realizării scopurilor asociaţiei. 
 
Art. 18 Consiliul Director se reuneşte, de regulă, o dată pe lună şi ori de câte ori este necesar. 
Convocarea este făcută de către preşedinte sau vicepreşedinte sau vicepreşedinte, prin intermediul 

unui convocator scris cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată a adunării. În caz de urgenţă, 
convocarea se poate face cu 48 de ore înainte, fie telefonic, fie în scris. Convocatorul trebuie să 
conţină informaţii privind locul, ziua, ora la care va avea loc reuniunea, motivul convocării şi ordinea 
de zi. 

 
Art. 19 Membrii Consiliului Director pot primi o indemnizaţie lunară, care se va stabili, în funcţie 

de resursele financiare ale Asociaţiei şi de legislaţia în vigoare, de către Consiliul Director, sub 
rezerva aprobării acestei măsuri în prima adunare generală. 

Membrii Consiliului Director sunt solidar răspunzători în faţa Adunării Generale pentru activitatea 
acestuia, precum şi pentru deciziile şi actele lor, în cazul încălcării legislaţiei şi a hotărârilor adoptate 
de Adunarea Generală. 

 
Art. 20 Preşedintele Consiliului Director prezidează reuniunile Consiliului Director si reprezintă 

realitatea Socialăîn relaţiile cu terţii. 
Pentru reprezentarea Asociaţiei în activitatea curentă a acesteia preşedintele va putea da mandat 

directorului general, precizând sfera, durata şi limitele competenşelor conferite. 
 
Art. 21. Organul de control al Asociaţiei este cenzorul. 
Cenzorul poate primi o indemnizaţie lunară în aceleaşi condiţii ca şi membrii Consiliului Director. 
Nu pot fi cenzori: 
a) rudele sau afinii până la al patrulea grad inclusiv sau soţii membrilor Consiliului Director, 
b) persoanele care primesc, sub orice formă pentru alte funcţii decât aceea de cenzor, un 

salariu sau o remuneraţie de la asociaţie sau de la membrii consiliului Director al acesteia. 
 



Art. 22. Asociaţia poate constitui grupuri de lucru consultative de specialitate permanente sau 
temporare, pe baza hotărârii Consiliului Director. 

 
Art. 23. Asociaţia poate angaja în raport de necesităţi şi de resusele financiare salariaţi permanenţi 

cu contract de muncă sau colaboratori, cu plata indemnizaţiilor respective ( director executiv, secretar 
tehnico-economic, contabil, jurist, redactor pentru publicaţii şi reclamă, personal administrativ şi de 
secretariat). 

 
3. VENITURI ŞI CHELTUIELI 
Art. 24 Veniturile Asociaţiei provin din: 
- taxe de înscriere şi cotizaţii ale membrilor  Asociaţiei; 
- sponsorizări din partea unor persoane fizice şi juridice din România sau din străinătate, 

pentru realizarea scopurilor Asociaţiei; 
- liberalităţi (donaţii şi testamente) ale persoanelor fizice şi juridice române ţi străine, 
- vânzarea publicaţiilor proprii şi a celor obţinute prin schimb; 
- sprijin financiar acordat Asociaţiei de către beneficiarii serviiilor şi lucrărilor executate 

acestora de către Asociaţie, 
- venituri realizate din proprietăţile asociaţiei (contracte de tip civil – subînchirieride localuri 

– proprietate a Asociaţiei), 
- taxe pentru participarea la cursuri sau alte activităţi organizate de Asociaţie sau în 

cooperare. 
 
Art. 25. Asociaţia nu realizează profit . 
Veniturile obţinute de Asociaţie se folosesc exclusiv în vederea realizării scopurilor prevăzute la art. 

7 din prezentul statut, inclusiv întreţinerea aparatului organizatoric al Asociaţiei: plata salariilor 
personalului angajat, şi indemnizaţiile acordate în conformitate cu art. 20 alin. 1 şi art. 24 alin. 2 
membrilor Consiliului Director şi respectiv Cenzorului/Comisiei de Cenzori. 

Art. 26 Anul financiar începe la data de 1 ianuarie a fiecărui an şi se încheie la data de 31 
decembrie, cu excepţia primului an, când începe la data înregistrării Asociaţiei ca persoana juridică. 

Art. 27 Activitatea economico-financiară a asociaţiei se desfăşoară pe baza bugetului de venituri şi 
cheltuieli aprobat de Adunarea Generală. 

 
4. MEMBRI FONDATORI, MEMBRI DE ONOARE, CALITATEA DE MEMBRU-

DOBÂNDIRE, EXERCITARE, ÎNCETARE 
Art. 28  Calitatea de membru fondator este dobândită de drept de persoanele menţionate la art. 1, cu 

toate drepturile şi obligaţiile ce rezultă din lege şi din prezentul statut. 
 
Art. 29 Membrii fondatori beneficiază de toate drepturile de care beneficiază membrii ordinari 

stabilite la la art. 34 din prezentul statut, la care se adaugă dreptul de a păstra calitatea de membru 
fondator până la desfiinţarea Asociaţiei. 

 
Art. 30 Membrii fondatori au toate obligaţiile prevăzute în sarcina membrilor ordinari stipulate la 

art. 35 din prezentul statut. 
 
Art. 31 Consiliul Director poate invita orice persoană care are – în accepţia sa o contribuţie 

excepţională în practică sau cercetare, să fie membru de onoare pe o perioadă determinată. Membrii 
de onoare vor beneficia de toate drepturile unui membru ordinar stabilite la art. 34 din prezentul 
statut, cu excepţia dreptului la vot.  

 



Art. 32 Calitatea de membru al Asociaţiei se dobândeşte prin aprobarea cererii de înscriere de către 
Consiliul Director, prin votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi, care nu poate fi mai mic 
decât cel menţionat la art. 16 alin. 1 din prezentul statut. Admiterea ca membru va fi precedată de 
depunerea de către solicitant a unei cereri de înscriere şi a unui C.V., fiind deschisă pentru orice 
persoană, indiferent de cetătenie, rasă, religie, origine socială şi care îndeplineşte următoarele 
condiţii: 

(a) Are capacitate deplină de exerciţiu; 
(b) Este psiholog, pedagog, consilier, medic, asistent social, filozof; 
(c) Recunoaşte şi se angajează să respecte Statutul, Actul Constitutiv şi orice alte 

regulamente interne şi/sau orice acte ale Asociaţiei; 
(d) Achită cotizaţia de membru pentru anul în curs. 

 
Art. 33 Membri Asociaţiei au următoarele drepturi: 

- dreptul de a vota şi de a fi ales în cadrul organelor de conducere ale Asociaţiei,  
- dreptul de a susţine membrii individuali în vederea alegerii acestora în organele de 

conducere, 
- dreptul de a participa la toate activităţile pe care le întreprinde Asociaţia în vederea 

realizării scopului său. 
 
Art. 34 Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii: 

- să cunoască şi să respecte prevederile prezentului statut, 
- să întreprindă, în calitate de membru al Asociaţiei numai acele acte şi fapte care să nu 

contravină scopului acesteia, 
- să plătească cotizaţiile stabilite de adunarea generală a Asociaţiei la termenele stabilite de 

aceasta, 
- să contribuie la consolidarea şi creşterea prestigiului Asociaţiei. 

Cotizaţiile se vor plăti în baza hotărârii Adunării Generale, anual. 
 

Art. 35 Calitatea de membru al Asociaţiei încetează în următoarele situaţii: 
- deces, 
- prin renunţarea în scris, ca expresie a voinţei liber exprimate a persoanei în cauză, la 

calitatea de membru; 
- prin excludere, în următoarele cazuri: 

o neachitarea la termen a cotizaţiei de membru; 
o producerea de prejudicii morale şi materiale Asociaţiei prin activitatea proprie; 
o angajarea persoanei respective în activităţi ce contravin Actului Constitutiv sau 

Statutului şi hotărarilor organelor de conducere ale Asociaţiei; 
o nerespectarea hotărârilor Adunării Generale şi/sau a oricăror regulamente interne ale 

Asociaţiei. 
- încetarea Asociaţiei; 
- orice altă cale prevăzută de lege. 

 
 
 
 
 
5. ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII 
Art. 36 Asociaţia poate fi desfiinţată, cu respectarea precederilor legii, numai de către Adunarea 

Generală, cu votul unanim al membrilor Asociaţiei. În acest caz în plenul Adunării Generale trebuie 



să fie prezenţi cel puţin ¾ din numărul total de membri. În caz contrar, la următoarea Adunare 
Generală decizia se va lua cu majoritatea simplă. 

 
Art. 37 Lichidarea Asociaţiei se va face în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 

26/2000 cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Art. 38 Întregul activ al Asociaţiei se va atribui, după lichidare, unei alte fundaţii sau societăţi 

nepatrimoniale având un obiect de activitate similar sau apropiat celui al Asociaţiei lichidate, după 
cum va hotărâ Adunarea Generală, cu respectarea prevederilor legii. 

 
6. DISPOZIŢII FINALE 
Art. 39 Asociaţia are însemne proprii. 
 
Art. 40 Prezentul statut este valabil pe toată durata Asociaţiei, modificarea sa urmând  a se face în 

forma scrisă şi cu îndeplinirea condiţiilor legale de fond şi de formă. Membrii Asociaţiei recunosc 
prin aderare prevederile prezentului statut. 

 
Art. 41 Asociaţia sau membrii acesteia pot participa în Consiliile Director ale altor organisme 

nepatrimoniale, societăţi medicale etc. 
 
Art. 42 Consiliul Director numit în condiţiile prezentului statut are obligaţia ca, în termen de 180 de 

zile de la numirea sa, să convoace prima Adunare Generală a membrilor, efectuând toate formalităţile 
prevăzute de lege şi de prezentul statut. 

 
Art. 43 Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare privind 

persoanele juridice. 
 
            Prezentul act a fost redactat astăzi data semnării şi atestării sale de Av. Iordache Florentina 

Maria în 5  exemplare originale, din care 4 exemplare au fost înmânate părţilor. 
 
MEMBRI: 

 
IONESCU MARINA, 
 
BOCA CRISTINA AURORA,  
 
CALISTRU ANA MARIA, 
 
DENIZ MIHAELA-GABRIELA,  
 
MARIŢESCU ELENA 
 

 


