
Statutul SRFRA  prevede urmatoarele aspecte organizatorice: 

Art. 2. Forma juridică a asociaţiei 
SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU FERTILITATE SI REPRODUCERE ASISTATA, se constituie ca 
persoană juridică română de drept privat, independentă,neguvernamentală, cu caracter apolitic şi 
umanitar, fără scop lucrativ, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi 
prevederile prezentului statut. 

Art. 7. Patrimoniul asociaţiei 
(1) Patrimoniul initial al Asociatiei este de 800 lei, constituit din aportul în numerar al asociatilor, 
 (2) Patrimoniul Asociatiei se completeaza permanent cu cotizatiile fiecarui asociat, precum si cu 
donatii, subventii, sponsorizari, contributii, drepturi de autor, legate, bunuri mobile si imobile, 
creante, fonduri obtinute, în lei si valuta, de la persoane fizice si juridice, din activitati proprii si 
din orice mijloace permise de lege. 
(3) Veniturile Asociatiei provin din: 
 a) cotizatiile asociatilor sai; 
 b) dobânzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în conditiile legii; 
 c) dividendele societatilor comerciale înfiintate de Asociatie; 
 d) venituri realizate din activitati economice directe; 
 e) donatii, sponsorizari sau legate; 
 f) fonduri alocate în vederea realizarii unor programe de dezvoltare, în cadrul unor proiecte 
 ale administratiei publice centrale sau locale; 
 g) alte venituri prevazute de lege. 
Art.13. Organele asociaţiei 
Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei sunt: Adunarea Generală, Consiliul 
Director şi Cenzorul/Comisia de Cenzori care vor fi numiţi în situaţia în care numarul asociaţilor 
va fi mai mare decât cel prevăzut de lege pentru care numirea unui cenzor/comisie de cenzori este 
obligatorie. 
13.1. Adunarea Generală 
(1) Adunarea Generală a membrilor asociaţiei este organul suprem de conducere şi este constituită 
din toţi membrii asociaţiei, iar în cazul persoanelor juridice din câte un reprezentant al acesteia, 
fiecare cu drept de vot. 
(2) În Adunarea Generală fiecare membru are dreptul la un vot. 
(3) Votul se exercită direct, prin împuternicit cu procură specială sau prin corespondenţă. 
(4) Votul este deschis.Adunarea Generală poate hotărî ca votul să fie secret în condiţii 
excepţionale. 
(5) Adunarea Generală se convoacă de către preşedintele Consiliului Director şi se întruneşte o 
dată pe an, în sesiune ordinară şi ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară. 
(6) Data, locul şi ordinea de zi se anunţă cu 15 zile înainte de termenul stabilit. 
(7) Odată cu convocarea se pun la dispoziţia membrilor Asociaţiei ordinea de zi şi documentele 
supuse dezbaterii. 
(8) Adunarea Generală poate fi convocată si la cererea a cel puţin 1/2 (jumătate) din numărul 
membrilor asociaţiei. 
(9) Adunarea Generală este prezidată de Preşedintele Consiliului Director sau de vicepreşedinte. 
(10) Adunarea Generală hotărăşte cu votul majorităţii simple a membrilor Asociţiei prezenţi în 
sesiune. 
(11) Modificarea prevederilor Actului Constitutiv şi Statutului, descărcarea de gestiune sau 
stabilirea răspunderii adminstratorilor, dizolvarea sau lichidarea se pot face cu votul a cel puţin 2/3 
(două treimi) din numărul membrilor. 
(13) Adunarea Generală a membrilor asociaţiei are următoarele atribuţii: 
 a) aprobă statutul Asociaţiei şi propunerile de modificare sau completare a acestuia precum 
 şi a actului constitutiv, cu respectarea condiţiilor de verificare şi aprobare cerute de lege; 



 b) aprobă strategia de dezvoltare a Asociaţiei precum şi programul de activitate pentru 
 realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei; 
 c) alege şi revocă membrii Consiliului Director al Asociaţiei; 
 d) alege şi revoca preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Director; 
 e) numeşte şi revocă cenzorul sau comisia de cenzori; 
 f) analizează şi aprobă raportul Consiliului Director, bilanţul, bugetul şi contribuţia financiară 
 a membrilor Asociaţiei; 
 g) aprobă regulamentul de funcţionare al cenzorului/comisiei de cenzori; 
 h) aprobă raportul comisiei de cenzori/cenzorului şi dă descărcare de gestiune; 
 i) aprobă constituirea de filiale; 
 j) aprobă nivelele pentru investiţii şi credite ce se pot contracta; 
 k) hotărăşte dizolvarea sau lichidarea Asociaţiei şi destinaţia bunurilor ramase dupa lichidare. 
13.2. Consiliul Director 
(1) Consiliul Director este organul de administrare al Asociaţiei şi asigură punerea în executare a 
hotărârilor Adunării Generale. 
(2) Consiliul Director este alcătuit din 3 membrii, alesi de Adunarea Generala pentru un mandat de 
4 ani. Primii membri ai Consiliul Director sunt numiţi prin Actul Constitutiv, pentru un mandat de 
patru ani, ei putând fi realeşi. 
(3) Consiliul Director are următoarele atribuţii: 
 a) ia măsurile necesare pentru îndeplinirea hotarârilor Adunării Generale; 
 b) convoacă Adunarea Generală; 
 c) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pentru perioada anterioară, executarea 
 bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi  
cheltuieli, precum şi proiectul programelor Asociaţiei; 
 d) constituie grupuri de lucru pentru implementarea unor proiecte sau pentru realizarea 
 altor activităţi subsumate scopului Asociaţiei; 
 e) aproba balanţele contabile trimestriale; 
 f) aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei precum şi nivelul de salarizare a 
 acestuia; 
 g) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei; 
 h) elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei; 
 i) asigură gestiunea patrimoniului Asociaţiei şi prezintă Adunării Generale raportul de  
gestiune; 
 j) hotărăşte schimbarea sediului social al Asociaţiei şi/sau al sediilor secundare; 
 k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de prezentul Statut sau stabilite de Adunarea 
 Generală, în condiţiile prevăzute de lege. 
(4) Consiliul Director poate folosi colective de experţi şi specialişti, pe bază de contract de prestări 
servicii şi poate constitui alte compartimente de lucru cu caracter temporar. 
(5) Consiliul Director se întruneşte ori de câte ori este nevoie, fiind convocat de preşedinte. 
13.3. Controlul financiar 
(1) Controlul financiar intern al Asociaţiei poate fi realizat de fiecare dintre asociati care nu este 
membru al Consiliului Director. 
(2) In situatia in care numarul asociatilor va fi mai mare de 15, pentru exercitarea controlului 
financiar intern se va numi un cenzor sau o comisie de cenzori. Calitatea de cenzor o poate avea si 
o persoana din afara asociatiei. 
(3) In situatia numirii unui cenzor sau a unei comisii de cenzori, aceasta va avea următoarele 
atribuţii: 
 a) verifică gestiunea Asociaţiei, modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; 
 b) întocmeşte anual rapoarte asupra activităților desfăşurate de Asociaţie şi le prezintă 
 Consiliului Director şi Adunării Generale; 
 c) poate participa la şedinţele Consiliului director dar fără drept de vot, ori de câte ori este 
 necesar, la cererea preşedintelui sau din proprie iniţiativă. 



Art.14. Activitatea economico-financiară 
(1) Veniturile Asociaţiei provin din programe de finanţare ale diverşilor finanţatori, din cotizatii, 
sponsorizări, donaţii, resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, din chete 
sau alte contribuţii şi surse stabilite de Adunarea Generală pentru realizarea obiectivelor 
prezentului statut, precum şi din activităţile economice directe. 
(2) Veniturile Asociaţiei se folosesc pentru finanţarea activităţilor prevăzute în prezentul statut. 
(3) Asociaţia trebuie să acopere din veniturile ei toate cheltuielile, inclusiv amortizarea 
investiţiilor, rambursarea creditelor, plata dobânzilor, achitarea altor obligaţii prevăzute de lege. 
(4) Asociaţia poate contracta credite în limitele prevăzute de Adunarea Generală. 
(5) Asociaţia va putea constitui, conform prevederilor legale, societăţi comerciale ale căror 
venituri pot fi reinvestite în aceleaşi societăţi comerciale sau pot fi folosite pentru realizarea 
scopului declarat al Asociaţiei. 
(6) Din veniturile realizate după acoperirea cheltuielilor, Asociaţia îşi poate constitui fonduri de 
investiţii, de rezervă şi de premiere. 
(7) Excedentele sau deficitele bugetare se reportează în anul următor. 
(8) Din derularea activităţii Asociaţiei nu se realizează profit. 
(9) Asociaţia efectuează încasări şi plăţi prin casieria proprie şi prin conturile deschise la bancă. 
Art.16. Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei 
(1) Dizolvarea Asociaţiei se va putea produce: 
 a) în situaţiile prevăzute de lege 
 b) prin hotărârea Adunării Generale cu o majoritate de 2/3 din voturile membrilor Asociaţiei 
(2) Lichidarea asociaţiei va avea loc in conditiile prevazute de lege. 
(3) În cazul dizolvării asociaţiei bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către 
persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept 
public cu scop identic sau asemănător. 
Art.17. Dispoziţii finale 
(1) Prezentul Statut este valabil pe toată durata existenţei Asociaţiei, modificarea sa urmând a se 
face numai în formă scrisă şi cu respectarea prevederilor legale. 
(2) Asociații aderă de drept la prevederile prezentului Statut. 
(3) Dispoziţiile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare. 
(4) Orice litigii cu persoane fizice sau juridice se soluţionează de instanţele judecătoreşti, în 
condiţiile legii, după ce în prealabil s-a încercat o conciliere în cadrul Consiliului Director. 


