Statutul

Statutul

FEDERAȚIEI ROMÂNE DE

FEDERAȚIEI ROMÂNE DE

DIABET, NUTRIȚIE ȘI

DIABET, NUTRIȚIE ȘI

BOLI METABOLICE

BOLI METABOLICE

Capitolul I

Capitolul I

Dispoziții Generale

Dispoziții Generale

Art.1. Denumirea: Federația Română de

Art.1. Denumirea: Federația Română de

Diabet, Nutriție și Boli Metabolice (numită mai

Diabet, Nutriție și Boli Metabolice (numită mai

departe și FR-DNBM sau FEDERAȚIA).

departe și FR-DNBM sau FEDERAȚIA).

Art.2. Sediul se stabilește a fi prin

Art.2. Sediul se stabilește a fi prin

rotație în localitatea în care are domiciliul

rotație în localitatea în care are domiciliul

președintele FR-DNBM, pe durata mandatului

președintele FR-DNBM, pe durata mandatului

său. Sediul actual este Cluj-Napoca, str.

său. Sediul actual este Cluj-Napoca, str.

Clinicilor nr. 2-4, în incinta Spitalului Clinic

Clinicilor nr. 2-4, în incinta Spitalului Clinic

Județean de Urgență Cluj - Centrul de Diabet,

Județean de Urgență Cluj - Centrul de Diabet,

Nutriție și Boli Metabolice.

Nutriție și Boli Metabolice.

Art.3. FR-DNBM are personalitate

Art.3. FR-DNBM are personalitate

juridică și este organizată conform procedurilor

juridică și este organizată conform procedurilor

Ordonanței Guvernului României 26/2000,

Ordonanței Guvernului României 26/2000,

publicată în Monitorul Oficial nr.39 din

publicată în Monitorul Oficial nr.39 din

31.01.2000.

31.01.2000.

Art.4. FR-DNBM este o organizație

Art.4. FR-DNBM este o organizație

nonguvernamentală, apolitică și nonprofit,

nonguvernamentală, apolitică și nonprofit,

constituită pe baza adeziunii benevole a

constituită pe baza adeziunii benevole a

membrilor. Veniturile Federației nu pot fi

membrilor. Veniturile Federației nu pot fi

folosite decât pentru realizarea scopurilor,

folosite decât pentru realizarea scopurilor,

obiectivelor și atribuțiilor ei.

obiectivelor și atribuțiilor ei.
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Art.5. Federația Română de Diabet,

Art.5. Federația Română de Diabet,

Nutriție și Boli Metabolice se organizează pe o

Nutriție și Boli Metabolice se organizează pe o

perioadă nedeterminată.

perioadă nedeterminată.

Capitolul II

Capitolul II

Scopul, Obiectivele și Atribuțiile Federației

Scopul, Obiectivele și Atribuțiile Federației

Române de Diabet, Nutriție și Boli

Române de Diabet, Nutriție și Boli

Metabolice

Metabolice

Art.6. Scopul fundamental al Federației

Art.6. Scopul fundamental al Federației

Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice

Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice

este realizarea cadrului organizatoric de

este realizarea cadrului organizatoric de

colaborare și sincronizare a eforturilor pentru

colaborare și sincronizare a eforturilor pentru

ameliorarea continuă a calității vieții

ameliorarea continuă a calității vieții

persoanelor cu diabet zaharat și alte afecțiuni

persoanelor cu diabet zaharat și alte afecțiuni

metabolice și nutriționale. Atingerea acestui

metabolice și nutriționale. Atingerea acestui

scop fundamental se va realiza prin:

scop fundamental se va realiza prin:

A.

Stimularea achiziționării și diseminării

A.

Stimularea achiziționării și diseminării

de informații științifice adecvate referitoare la

de informații științifice adecvate referitoare la

diabetul zaharat, nutriție și alte boli metabolice

diabetul zaharat, nutriție și alte boli metabolice

către asociațiile membre, instituții și organisme

către asociațiile membre, instituții și organisme

publice, precum și către publicul larg;

publice, precum și către publicul larg;

B.

B.

Stimularea schimbului liber de

Stimularea schimbului liber de

informații între personalul medical, pacienți și

informații între personalul medical, pacienți și

alți membrii ai Federației, pentru facilitarea

alți membrii ai Federației, pentru facilitarea

dezvoltării unei imagini cât mai reale a

dezvoltării unei imagini cât mai reale a

tabloului și impactului acestei afecțiuni la

tabloului și impactului acestei afecțiuni la

nivelul persoanelor la nivelul familiilor și

nivelul persoanelor la nivelul familiilor și

societății precum și pentru realizarea unui acord societății precum și pentru realizarea unui acord
cu privire la principalele scheme de educație și

cu privire la principalele scheme de educație și

tratament;

tratament;

C.

Sincronizarea acțiunilor asociațiilor

membre pentru creșterea impactului acțiunilor

C.

Sincronizarea acțiunilor asociațiilor

membre pentru creșterea impactului acțiunilor
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realizate la scară națională;
D.

Asistența și sprijinirea reciprocă a

asociațiilor membre;
E.

Promovarea intereselor organizațiilor

membre în fața instituțiilor statului;
F.

D.

Intensificarea colaborării dintre

Asistența și sprijinirea reciprocă a

asociațiilor membre;
E.

Promovarea intereselor organizațiilor

membre în fața instituțiilor statului;

Reliefarea problemelor și priorităților de F.

acțiune la nivel național;
G.

realizate la scară națională;

Reliefarea problemelor și priorităților de

acțiune la nivel național;
G.

Intensificarea colaborării dintre

asociațiile profesionale ale furnizorilor și

asociațiile profesionale ale furnizorilor și

producătorilor de medicamente precum și a

producătorilor de medicamente precum și a

persoanelor cu diabet sau alte afecțiuni

persoanelor cu diabet sau alte afecțiuni

metabolice sau de nutriție, prin stabilirea și

metabolice sau de nutriție, prin stabilirea și

experimentarea unor protocoale și standarde

experimentarea unor protocoale și standarde

specifice de colaborare;

specifice de colaborare;

H.

Susținerea dezvoltării de program de

H.

Susținerea dezvoltării de program de

educație și cercetare la nivel național;

educație și cercetare la nivel național;

I.

I.

Promovarea de programe proprii,

Promovarea de programe proprii,

complementare sau în coordonare cu Programul

complementare sau în coordonare cu Programul

Național de Prevenire a Diabetului

Național de Prevenire a Diabetului

Art.7. Federația Română de Diabet, Nutriție și

Art.7. Federația Română de Diabet, Nutriție și

Boli Metabolice va stimula prin modalitățile

Boli Metabolice va stimula prin modalitățile

care îi stau la dispoziție achiziționarea și

care îi stau la dispoziție achiziționarea și

diseminarea informațiilor științifice privind

diseminarea informațiilor științifice privind

diabetul zaharat, nutriția și bolile metabolice și

diabetul zaharat, nutriția și bolile metabolice și

va întreprinde pe baza acestora acele acțiuni

va întreprinde pe baza acestora acele acțiuni

care să contribuie la bunăstarea fizică, psihică și care să contribuie la bunăstarea fizică, psihică și
socio-economică a persoanelor cu aceste

socio-economică a persoanelor cu aceste

afecțiuni.

afecțiuni.

Art.8. Federația Română de Diabet, Nutriție și

Art.8. Federația Română de Diabet, Nutriție și

Boli Metabolice propune și implementează

Boli Metabolice propune și implementează

protocoale și standarde de colaborare între

protocoale și standarde de colaborare între

diferitele categorii de profesioniști care intervin

diferitele categorii de profesioniști care intervin
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în asistența pacienților cu diabet zaharat și alte

în asistența pacienților cu diabet zaharat și alte

boli de nutriție și metabolism (medici

boli de nutriție și metabolism (medici

diabetologi, cadre medii, dieteticieni, educatori,

diabetologi, cadre medii, dieteticieni, educatori,

medici de alte specialități, importatori și

medici de alte specialități, importatori și

distribuitori de medicamente, etc.). În cadrul

distribuitori de medicamente, etc.). În cadrul

Federației aceste protocoale și standarde vor

Federației aceste protocoale și standarde vor

avea ocazia sa fie expertizate și avizate de către

avea ocazia sa fie expertizate și avizate de către

asociațiile persoanelor cu diabet.

asociațiile persoanelor cu diabet.

Art.9. Federația va reprezenta pe membrii săi

Art.9. Federația va reprezenta pe membrii săi

în relațiile cu instituțiile publice, politice sau

în relațiile cu instituțiile publice, politice sau

administrative naționale precum și cu

administrative naționale precum și cu

organizații și instituții internaționale acționând

organizații și instituții internaționale acționând

întotdeauna numai în interesul persoanelor cu

întotdeauna numai în interesul persoanelor cu

diabet zaharat, probleme de nutriție și alte boli

diabet zaharat, probleme de nutriție și alte boli

metabolice și al profesioniștilor care intervin în

metabolice și al profesioniștilor care intervin în

asistența acestora. Reprezentarea se va face în

asistența acestora. Reprezentarea se va face în

acele probleme care sunt hotărâte de Adunarea

acele probleme care sunt hotărâte de Adunarea

Generală. Asociațiile și societățile membre își

Generală. Asociațiile și societățile membre își

vor păstra în continuare afilierile și

vor păstra în continuare afilierile și

reprezentările la organismele naționale și

reprezentările la organismele naționale și

internaționale.

internaționale.

Art.10. Federația se poate afilia cu avizul

Art.10. Federația se poate afilia cu avizul

Adunării Generale la alte organizații

Adunării Generale la alte organizații

internaționale cu același obiect de activitate.

internaționale cu același obiect de activitate.

Art.11. Federația organizează congrese anuale

Art.11. Federația organizează congrese anuale

care vor cuprinde secțiuni pentru asociațiile și

care vor cuprinde secțiuni pentru asociațiile și

societățile membre și pe teme comune.

societățile membre și pe teme comune.

Art.12. Federația poate conferi distincții sau

Art.12. Federația poate conferi distincții sau

premii persoanelor fizice sau asociațiilor și

premii persoanelor fizice sau asociațiilor și

societăților membre pentru merite sau acțiuni

societăților membre pentru merite sau acțiuni
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deosebite. Propunerile pentru aceste distincții se deosebite. Propunerile pentru aceste distincții se
vor face din partea asociațiilor sau societăților

vor face din partea asociațiilor sau societăților

membre și vor fi avizate de către Consiliul

membre și vor fi avizate de către Consiliul

General al Federației. Federația poate efectua

General al Federației Consiliul Director.

acțiuni de sponsorizare în limitele legii.

Federația poate efectua acțiuni de sponsorizare
în limitele legii.

Art.13. Publicația oficială a Federației se

Art.13. Publicația oficială a Federației se

numește “DIABET, NUTRIȚIE, RISC

numește “DIABET, NUTRIȚIE, RISC

CARDIOMETABOLIC”. Orice alte publicații

CARDIOMETABOLIC”. Orice alte publicații

periodice sau neperiodice ale Federației sau

periodice sau neperiodice ale Federației sau

realizate în numele ei se vor face numai cu

realizate în numele ei se vor face numai cu

avizul Consiliului General.

avizul Consiliului General. Federaţia poate
publica Buletinul Federaţiei Române de Diabet,
Nutriţie şi Boli Metabolice sau alte publicaţii.

Art.14. Federația poate îndeplini și alte atribuții Art.14. Federația poate îndeplini și alte atribuții
și activități propuse în Adunarea Generală și

și activități propuse în Adunarea Generală și

votate cu o majoritate de două treimi.

votate cu o majoritate de două treimi.

Capitolul III

Capitolul III

Membrii Federației Române de Diabet,

Membrii Federației Române de Diabet,

Nutriție și Boli Metabolice

Nutriție și Boli Metabolice

Art.15. Membrii fondatori sunt asociațiile,

Art.15. Membrii fondatori sunt asociațiile,

societățile, fundațiile și companiile

societățile, fundațiile și companiile

farmaceutice (reprezentanțe, producători,

farmaceutice (reprezentanțe, producători,

importatori, distribuitori) care au semnat actul

importatori, distribuitori) care au semnat actul

constitutiv. Membrii fondatori devin după

constitutiv. Membrii fondatori devin după

constituire membrii titulari sau membrii

constituire membrii titulari sau membrii

susținători (vezi Art.17.)

susținători (vezi Art.17.)

Art.16. Membrii titulari sunt asociațiile,

Art.16. Membrii titulari sunt asociațiile,

societățile și fundațiile care au ca obiect de

societățile și fundațiile care au ca obiect de
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activitate îngrijirea sau susținerea prin orice

activitate îngrijirea sau susținerea prin orice

mijloace a persoanelor cu diabet zaharat, boli

mijloace a persoanelor cu diabet zaharat, boli

metabolice sau probleme de nutriție și care

metabolice sau probleme de nutriție și care

adresează o cerere de afiliere la Federație,

adresează o cerere de afiliere la Federație,

cerere avizată de Consiliul General.

cerere avizată Consiliul General de către
Consiliul Director.

Art.17. Membrii susținători sunt companiile

Art.17. Membrii susținători sunt companiile

farmaceutice (sau reprezentanțele lor),

farmaceutice (sau reprezentanțele lor),

importatorii și distribuitorii de medicamente și

importatorii și distribuitorii de medicamente și

alte materiale din domeniul specialității care se

alte materiale din domeniul specialității. care se

angajează să susțină Federația cu o cotizație

angajează să susțină Federația cu o cotizație

anuală fixată de Consiliul General.

anuală fixată de Consiliul General.

Art.18. Membrii de onoare sunt persoane fizice

Art.18. Membrii de onoare sunt persoane fizice

din cadrul asociațiilor sau societăților

din cadrul asociațiilor sau societăților

componente ale Federației, cadre medicale sau

componente ale Federației, cadre medicale sau

pacienți care s-au distins prin inițiative sau

pacienți care s-au distins prin inițiative sau

activități deosebite. Atribuirea titlului de

activități deosebite. Atribuirea titlului de

“membru de onoare” se face în cadrul Adunării

“membru de onoare” se face în cadrul Adunării

Generale la propunerea asociației sau societății

Generale la propunerea asociației sau societății

din care provine aceasta și cu avizul Consiliului

din care provine aceasta. și cu avizul

General.

Consiliului General.

Art.19. Drepturile membrilor titulari sunt:

Art.19. Drepturile membrilor titulari sunt:

a)

Să participe la toate activitățile

organizate de Federație.
b)

Să aleagă și să delege membrii care

a)

Să participe la toate activitățile

organizate de Federație.
b)

Să aleagă și să delege membrii care

urmează să fie aleși în Consiliul General și

urmează să fie aleși în Consiliul General și

Consiliul Director.

Consiliul Director.

c)

Să se adreseze verbal sau în scris

b.)

Să se adreseze verbal sau în scris

Adunării Generale și Consiliului Director cu

Adunării Generale și Consiliului Director cu

orice problemă care privește scopul, atribuțiile

orice problemă care privește scopul, atribuțiile

și funcționarea Federației.

și funcționarea Federației.
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Art.20. Îndatoririle membrilor titulari și

Art.20. Îndatoririle membrilor titulari și

susținători:

susținători:

a)

Să cunoască și să respecte prevederile

statutului.
b)

Să delege numărul stabilit de

a.)

Să cunoască și să respecte prevederile

statutului.
b.)

Să delege numărul stabilit de

participanți pentru Adunarea Generală și de

participanți reprezentanţi din partea fiecăruia

candidați pentru Consiliul General și Consiliul

pentru Adunarea Generală. și de candidați

Director.

pentru Consiliul General și Consiliul Director.

c)

Să respecte hotărârile aprobate în

Adunarea Generală și Consiliul General
d)

Să achite cotizația fixată de către

c.)

Să respecte hotărârile aprobate în

Adunarea Generală. și Consiliul General
d.)

Să achite cotizația fixată de către

Consiliul Director

Consiliul Director

Art.21. Calitatea de membru titular sau

Art.21. Calitatea de membru titular sau

susținător se pierde prin excludere prin

susținător se pierde prin excludere prin

hotărârea cu majoritate simplă a Adunării

hotărârea cu majoritate simplă a Adunării

Generale sau prin retragerea din Federație pe

Generale sau prin retragerea din Federație pe

baza unei cereri scrise adresată Consiliului

baza unei cereri scrise adresată Consiliului

General.

General. Adunării Generale.

Capitolul IV

Capitolul IV

Structura și organele de conducere ale

Structura și organele de conducere ale

Federației Române de Diabet,

Federației Române de Diabet,

Nutriție și Boli Metabolice

Nutriție și Boli Metabolice

Art.22. Organele de conducere ale
Federației sunt:

Art.22. Organele de conducere ale
Federației sunt:

a)

Adunarea Generală

a.)

b)

Consiliul General al Federației

Consiliul General al Federației

c)

Consiliul Director

b.)

Consiliul Director

d)

Comisia de Cenzori

c.)

Comisia de Cenzori

a) Adunarea Generală

Adunarea Generală

a) Adunarea Generală
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Art.23. Adunarea Generală este formată din

Art.23. Adunarea Generală este formată din

delegați ai organizațiilor care au calitatea de

delegați ai organizațiilor care au calitatea de

membrii titulari și membrii susținători.

membrii titulari și membrii susținători.

Societatea Română de Diabet, Nutriție, Boli

Societatea Română de Diabet, Nutriție, Boli

Metabolice membră a Asociației Medicale

Metabolice membră a Asociației Medicale

Române (AMR) deleagă pentru Adunarea

Române (AMR) deleagă pentru Adunarea

Generală 60 de participanți (în care intră toți

Generală 60 de participanți (în care intră toți

medicii diabetologi șefi de județ), Asociațiile

medicii diabetologi șefi de județ), Asociațiile

Pacienților cu Diabet Zaharat deleagă un număr

Pacienților cu Diabet Zaharat deleagă un număr

total de 20 participanți (care vor reprezenta

total de 20 participanți (care vor reprezenta

toate Asociații Pacienților cu Diabet zaharat),

toate Asociații Pacienților cu Diabet zaharat),

celelalte asociații și societăți un număr de câte

celelalte asociații și societăți un număr de câte

10 participanți pentru fiecare asociație sau

10 participanți pentru fiecare asociație sau

societate, iar membrii susținători un număr de

societate, iar membrii susținători un număr de

câte 3 participanți.

câte 3 participanți.

Art.24. Adunarea Generală se întrunește cu
ocazia Congreselor Federației și este declarată
statutară atunci când sunt prezenți jumătate plus
unu din membrii.
Art.28.23 Consiliul General este compus
Adunarea Generală este compusă din delegați ai
fiecărei organizații membru titular. propuși și
votați în Adunarea Generală. Societatea
Română de Diabet, Nutriție, Boli Metabolice
membră a Asociației Medicale Române (AMR)
va fi reprezentată de prin 21 de membrii,
maxim 1 delegat/judeţ şi maxim 5 din
Bucureşti, iar celelalte asociații, societăți și
fundații de câte cel mult 5 prin câte 3 membrii
fiecare, cu mențiunea că toate asociațiile
persoanelor cu diabet zaharat pot delega, în
comun, un număr total de 11 membrii. Membrii
susținători (companii farmaceutice, importatori
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și distribuitori de medicamente) vor fi
reprezentați în Consiliul General pot fi
reprezentaţi în Adunarea Generală de câte un
reprezentant delegat, care nu are drept de vot.
Art.24. Dacă Adunarea Generală convocată
statutar nu întruneşte cvorumul de jumătate plus
unu dintre membrii titulari, în termen de până la
60 de zile se convoacă o nouă Adunare
Generală, statutară indiferent de numărul
membrilor prezenți.
Art.25. Adunarea Generală primește și aprobă

Art.25. Adunarea Generală primește și aprobă

sau nu, prin votul majorității simple propunerile

sau nu, prin votul majorității simple propunerile

privind direcțiile strategice de activitate precum

privind direcțiile strategice de activitate precum

și rapoarte asupra îndeplinirii acestora din

și rapoarte asupra îndeplinirii acestora din

partea Consiliului General.

partea Consiliului General.

Art.26. Adunarea Generală discută și aprobă

Art.26.25. Adunarea Generală discută și aprobă

sau nu cu o majoritate de două treimi, propuneri sau nu cu o majoritate de două treimi, propuneri
de modificare a statutului.

de modificare a statutului adoptă hotărârile de
modificare a Statutului cu majoritate de 2/3 din
numărul membrilor titulari prezenți. Celelalte
hotărâri se adoptă cu majoritate de jumătate
plus unul dintre membrii titulari prezenți.

Art.27. Adunarea Generală confirmă prin vot

Art.27. Adunarea Generală confirmă prin vot

cu majoritate simplă componența Consiliului

cu majoritate simplă componența Consiliului

General.

General.
Art.24. 26 Adunarea Generală se întrunește cu
ocazia Congreselor Federației sau cu alte
ocazii, la convocarea Preşedintelui, făcută cu
cel puţin 15 zile înainte de data propusă.
Convocarea se poate realiza şi prin publicarea
anunţului pe site sau prin trimiterea prin poşta
electronică. și este Este declarată statutară

b) Consiliul General

atunci când sunt prezenți jumătate plus unu din
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Art.28. Consiliul General este compus din

membrii titulari.

delegați ai fiecărei organizații, membru titular
propuși și votați în Adunarea Generală.

b) Consiliul General

Societatea Română de Diabet, Nutriție, Boli
Metabolice membră a Asociației Medicale
Române (AMR) va fi reprezentată de 21 de
membrii, iar celelalte asociații, societăți și
fundații de câte cel mult 5 membrii cu
mențiunea că toate asociațiile persoanelor cu
diabet zaharat pot delega, în comun, un număr
total de 11 membrii. Membrii susținători
(companii farmaceutice, importatori și
distribuitori de medicamente) vor fi reprezentați
în Consiliul General de câte un reprezentant.
Art.29. Consiliul General stabilește politica și
activitățile Federației, care vor fi întotdeauna în
acord cu scopul, obiectivele și atribuțiile
Federației prevăzute în statut.

Art.29.27. Consiliul General Adunarea
Generală stabilește politica și activitățile
Federației, care vor fi întotdeauna în acord cu

Art.30. Consiliul General alege prin vot

scopul, obiectivele și atribuțiile Federației

deschis Consiliul Director al Federației ca

prevăzute în statut.

organ cu atribuții executive și alege prin vot
deschis componența Comisiei de Cenzori.

Art.30. Consiliul General alege prin vot deschis
Consiliul Director al Federației ca organ cu

Art.31. Consiliul General poate constitui și

atribuții executive și alege prin vot deschis

reuni comitete temporare sau permanente pe

componența Comisiei de Cenzori.

domenii de activități atunci când consideră
necesar.

Art.31. 28. Adunarea Generală Consiliul
General poate constitui și reuni comitete

Art.32. Cvorumul necesar pentru întrunirea

temporare sau permanente pe domenii de

statutară a Consiliului General este de jumătate

activități atunci când consideră necesar.

plus unu din membrii săi.
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Art.32. Cvorumul necesar pentru întrunirea
Art.33. Consiliul General alege prin majoritate

statutară a Consiliului General este de jumătate

simplă cu vot deschis dacă există o singură

plus unu din membrii săi.

propunere și prin vot secret dacă există mai
multe propuneri președintele Federației, care

Art.33.29. Adunarea Generală Consiliul

cumulează și funcțiile de președinte al

General alege prin majoritate simplă cu vot

Consiliului General și al Consiliului Director și

deschis, dacă există o singură propunere, și prin

confirmă prim-vicepreședintele, care este

vot secret, dacă există mai multe propuneri,

întotdeauna președintele sau un alt membru al

președintele Federației, care cumulează și

Comitetului executiv al Societății Române de

funcțiile funcţia de președinte al Consiliului

Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, membră a

General și al Consiliului Director.

Asociației Medicale Române, și vicepreședinții,

Președintele se alege pentru un mandat de 4 ani,

câte unul din partea asociațiilor, societăților și

putând fi ales pentru maximum un mandat

fundațiilor membre titulare ale Federației.

consecutiv. Președintele numește de asemenea

Asociațiile și societățile persoanelor cu diabet

secretarul Federației, care face parte din

zaharat vor fi reprezentate de un număr total de

Consiliul General Director.

2 vicepreședinți. Președintele se alege pentru un
mandat de 4 ani, putând fi ales pentru
maximum un mandat consecutiv. Președintele
numește de asemenea secretarul Federației, care
face parte din Consiliul General.
Consiliul General alege prin majoritate simplă,
numai dintre foștii președinți ai Federației,
Președintele de onoare al Federației, care va
face parte din Consiliul Director și care va

Foștii președinți ai Federației devin Președinți

prezida ședințele Adunării Generale, ale

de onoare al ai Federației și va vor face parte

Consiliului General și ale Consiliului Director

din Consiliul Director și care va prezida

în cazul în care Președintele Federației este

ședințele Adunării Generale, ale Consiliului

indisponibil. Președintele de onoare se alege pe

General și ale Consiliului Director în cazul în

o perioadă nedeterminată. În cazul în care

care Președintele Federației este indisponibil.

Președintele de onoare este indisponibil pentru

Președintele de onoare se alege pe o perioadă

a îl înlocui pe Președintele Federației, ședințele

nedeterminată. În cazul în care Președintele de

Adunării Generale, ale Consiliului General și

onoare este indisponibil pentru a îl înlocui pe
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ale Consiliului Director vor fi prezidate de către

Președintele Federației, ședințele Adunării

prim-vicepreședinte.

Generale , ale Consiliului General și ale
Consiliului Director vor fi prezidate de către
prim-vicepreședinte.
Art.30 Prim-vicepreședintele Federației este
întotdeauna președintele sau un alt membru al
Comitetului executiv al Societății Române de
Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, membră a
Asociației Medicale Române.
Acesta

poate

ocupa

funcția

de

prim-

vicepreședinte al Federației cel mult pe durata
mandatului său în funcția de președinte al
Comitetului executiv al Societății Române de
Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, membră a
Asociației Medicale Române.
În situația expirării mandatului de președinte al
Comitetului executiv al Societății Române de
Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, membră a
Asociației
mandatului

Medicale
ca

Române

pe

durata

prim-vicepreședinte

al

Federației, noul președinte al SRDNBM va fi
anunțat în funcția de prim-vicepreședinte de
către președintele Federației.
Art. 31 Vicepreședinții Federației vor fi
întotdeauna președinții asociațiilor, societăților
și fundațiilor membre titulare ale Federației,
câte unul din partea fiecărui membru titular, cu
excepția asociațiilor și societățile persoanelor
cu diabet zaharat, care vor fi reprezentate în
comun de un număr total de 2 vicepreședinți.
Toți vicepreședinții pot ocupa această funcție
cel mult pe durata mandatului fiecăruia în
12

funcția de președinte al membrului titular pe
care îl reprezintă.
Art.34. Consiliul General se întrunește înaintea
fiecărei Adunări Generale sau la solicitarea
Consiliului Director, care trebuie făcută cu cel
puțin 30 zile înainte.
Art.35. Delegații membrilor susținători aleși în
Consiliul General au numai drept de vot
consultativ.
Art.34. Consiliul General se întrunește înaintea

Art.36. Consiliul General hotărăște locul și

fiecărei Adunări Generale sau la solicitarea

datele de desfășurare precum și programul

Consiliului Director, care trebuie făcută cu cel

Congreselor Federației

puțin 30 zile înainte.
Art.35. Delegații membrilor susținători aleși în
Consiliul General au numai drept de vot
consultativ.
Art.36. Consiliul General hotărăște locul și
datele de desfășurare precum și programul
Congreselor Federației.

c) Consiliul Director

Art.37. Consiliul Director este compus din
Președintele Federației, Președintele de onoare

c)

b.) Consiliul Director

al Federației, prim-vicepreședintele care este
președintele Societății Române de Diabet,

Art.37.32 Consiliul Director este compus din

Nutriție și Boli Metabolice, membră a

Președintele Federației, Președintele/Preşedinţii

Asociației Medicale Române și câte un

de onoare al/ai Federației, prim-

președinte din partea fiecărei societăți sau

vicepreședintele care este președintele

asociații membre titulare, cu mențiunea că

Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli

Asociațiile Pacienților cu Diabet Zaharat sunt

Metabolice, membră a Asociației Medicale
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reprezentate de 2 vicepreședinți și secretarul

Române , vicepreședinții și secretarul FR-

FR-DNBM.

DNBM câte un președinte vicepreședinte
propus din partea fiecărei societăți sau asociații
membre titulare, cu mențiunea că Asociațiile
Pacienților cu Diabet Zaharat sunt reprezentate
în comun de maxim 2 vicepreședinți și
secretarul FR-DNBM.

Art.36.33 Consiliul Director Consiliul General
Art.38. Consiliul Director are atribuțiile

hotărăște locul și datele de desfășurare precum

executive curente și se întrunește la solicitarea

și programul Congreselor Federației

Președintelui făcută cu cel puțin 15 zile înainte
de data propusă.

Art.38.33 Consiliul Director are atribuțiile
executive curente și se întrunește la solicitarea

Art.39. Consiliul Director se alege prin vot

Președintelui făcută cu cel puțin 15 zile înainte

deschis de către Consiliul General pentru un

de data propusă.

mandat de 4 ani.
Art.39. Consiliul Director se alege prin vot
Art.40. Consiliul Director asigură punerea în

deschis de către Consiliul General pentru un

executare a hotărârilor Consiliului General,

mandat de 4 ani.

încheie acte juridice în numele și pe seama
Federației, asigură și răspunde de administrarea

Art.40.34 Consiliul Director asigură punerea în

legală a patrimoniului.

executare a hotărârilor Consiliului General
Adunării Generale, încheie acte juridice în
numele și pe seama Federației, asigură și
răspunde de administrarea legală a
patrimoniului şi îi poate delega Preşedintelui,

Art.41. Consiliul Director pregătește agenda

care este reprezentantul legal al Federaţiei,

întrunirilor Consiliului General.

aceste atribuţii.
Art.41.35 Consiliul Director pregătește agenda

Art.42. În Consiliul Director hotărârile se iau

întrunirilor Consiliului General Adunării

prin vot deschis prin regula majorității simple.

Generale.

14

Art.42.36 În Consiliul Director hotărârile se iau
prin vot deschis prin regula majorității simple.
În Consiliul Director hotărârile se iau prin vot
deschis prin regula majorității simple. Pentru ca
ședința Consiliului Director să fie statutară, este
Art.43. Președintele Federației prezidează

necesară prezența a minim jumătate plus unu

ședințele Consiliului Director, ale Consiliului

din totalul membrilor acestuia.

General și ale Adunării Generale. În caz de
indisponibilitate a acestuia, conducerea acestora Art.43.37 Președintele Federației prezidează
va fi asigurată de Președintele de onoare al

ședințele Consiliului Director, ale Consiliului

Federației, iar în caz de indisponibilitate a

General și ale Adunării Generale. În caz de

acestuia din urmă de către prim-vicepreședinte.

indisponibilitate a acestuia, conducerea acestora
va fi asigurată de Președintele de onoare al

d) Comisia de Cenzori

Federației, iar în caz de indisponibilitate a
acestuia din urmă de către prim-vicepreședinte.

d) c.) Comisia de Cenzori
Art.30.38. Consiliul General alege prin vot
deschis Consiliul Director al Federației ca
organ cu atribuții executive și Consiliul
Art.44. Comisia de Cenzori este aleasă de către

Director alege prin vot deschis componența

Consiliul General, fiind compusă din 3 membrii

Comisiei de Cenzori.

dintre care 1 trebuie sa fie reprezentant al
asociaților persoanelor cu diabet. Comisia de

Art.44. 39. Comisia de Cenzori este aleasă de

cenzori alege prin vot deschis un președinte.

către Consiliul General, fiind compusă din 3
membrii, dintre care 1 trebuie sa fie
reprezentant al asociațiilor persoanelor cu

Art.45. Comisia de Cenzori asigură controlul

diabet. Comisia de cenzori alege prin vot

financiar intern, verifică modul de administrare

deschis un președinte.

a patrimoniului Federației și întocmește și
prezintă rapoarte anuale în fața Consiliului

Art.45. 40 Comisia de Cenzori asigură

General

controlul financiar intern, verifică modul de
administrare a patrimoniului Federației și
întocmește și prezintă rapoarte anuale în fața
15

Capitolul V

Consiliului General Adunării Generale.

Patrimoniul Federației Române de Diabet,
Nutriție și Boli Metabolice
Capitolul V
Art.46. Patrimoniul Federației este format din:
a)

Cotizațiile membrilor titulari, ale

Patrimoniul Federației Române de Diabet,
Nutriție și Boli Metabolice

membrilor susținători și ale membrilor titulari
în nume individual. Cuantumul acestora se

Art.46.41. Patrimoniul Federației este format

stabilește anual de către Consiliul General

din:

b)

Subvenții și sponsorizări

a)

Cotizațiile membrilor titulari, ale

c)

Donații

membrilor susținători și ale membrilor titulari

d)

Dobânzi și dividende provenite din

în nume individual. Cuantumul acestora se

plasamente financiare

stabilește anual de către Consiliul General

e)

a.)

Subvenții și sponsorizări

b.)

Donații

c.)

Dobânzi și dividende provenite din

Venituri din alte surse în conformitate

cu legislația în vigoare
Art.47. Veniturile și cheltuielile vor face

plasamente financiare

obiectul bilanțurilor contabile anuale care se

d.)

prezintă Consiliului General.

cu legislația în vigoare

Venituri din alte surse în conformitate

Art.47. 42. Veniturile și cheltuielile vor face
Art.48. Patrimoniul inițial este în valoare de

obiectul bilanțurilor contabile anuale care se

6.000.000 Lei și provine din cotizațiile

prezintă Consiliului General.Adunării Generale.

membrilor titulari și membrilor susținători.
Art.48. 43. Patrimoniul inițial este în valoare de
Capitolul VI

600 Lei și provine din cotizațiile membrilor

Lichidarea sau dizolvarea Federației

titulari și membrilor susținători.

Art.49. Federația poate fi lichidată sau

Capitolul VI

dizolvată dacă scopul și obiectivele se

Lichidarea sau dizolvarea Federației

consideră realizate sau imposibil de realizat la
un moment dat.

Art.49. 44. Federația poate fi lichidată sau
dizolvată dacă scopul și obiectivele se

Art.50. Hotărârea de lichidare sau dizolvare a

consideră realizate sau imposibil de realizat la
16

Federației se ia de către Consiliul General, cu o

un moment dat.

majoritate de două treimi și devine definitivă
după votul cu o majoritate de două treimi în

Art.50. 45. Hotărârea de lichidare sau dizolvare

Adunarea Generală.

a Federației se ia de către Consiliul General, cu
o majoritate de două treimi și devine definitivă

Art.51. Lichidarea sau dizolvarea face cu

după votul cu o majoritate de două treimi în

respectarea art.37. Cap.5 și a cap.9 din

Adunarea Generală.

Ordonanța de urgență a Guvernului României
nr.26/2000

Art.51. 46. Lichidarea sau dizolvarea face cu
respectarea art.37. Cap.5 și a cap.9 din

Capitolul VII

Ordonanța de urgență a Guvernului României

Dispoziții finale

nr.26/2000

Art.52. Asociațiile și societățile membre

Capitolul VII

titulare ale Federației își păstrează autonomia,

Dispoziții finale

personalitatea juridică, patrimoniul și afilierile
la organizațiile naționale și internaționale.

Art.52. 47. Asociațiile și societățile membre
titulare ale Federației își păstrează autonomia,

Art.53. Federația poate angaja personal

personalitatea juridică, patrimoniul și afilierile

administrativ în condițiile legii. Angajarea se

la organizațiile naționale și internaționale.

face de către Consiliul Director cu acordul
Consiliului General.

Art.53. 48. Federația poate angaja personal
administrativ în condițiile legii. Angajarea se

Art.54. Prezentul statut intră în vigoare încheiat face de către Consiliul Director. cu acordul
după aprobarea lui de către membrii fondatori.

Consiliului General.
Art.54. 49. Prezentul statut intră în vigoare
încheiat după aprobarea lui de către membrii
fondatori.
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