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ACT CONSTITUTIV AL ASOCIAȚIEI 

"SOCIETATEA DE NEUROPATIE DIABETICĂ" 
reactualizat în data de 27.04.2018 

 

 

Subsemnații: 

 

1. WORWAG FRITZ EUGEN, cetățean german, născut în [•], domiciliat în [•], identificat prin CI nr. [•], 

eliberată de autoritățile germane la data de [•] 

2. GÂVAN NORINA-ALINTA, cetățean român, născută în [•] domiciliată în [•], CI seria [•] nr. [•], 

eliberată de [•]la data de [•], CNP [•] 

3. BĂJENARU OVIDIU-ALEXABDRU, cetățean român, născut în sat [•], domiciliat în [•], CI seria [•] nr. 

[•], eliberată de [•], la data de [•], CNP [•] 

4. MÎNDRUȚĂ IOANA-RALUCA, cetățean român, născută în [•], la data de [•], domiciliată în [•], CI seria 

[•] nr. [•], eliberată de [•], la data de [•], CNP [•] 

5. LUPESCU TUDOR-DIMITRIE, cetățean român, născut în [•], domiciliat în [•], CI seria [•] nr. [•], 

eliberată de [•], la data de [•], CNP [•] 

6. MUREȘANU FIOR-DAFIN, cetățean român, născut în [•], domiciliat în [•], CI seria [•] nr. [•], eliberată 

de [•], la data de [•], CNP [•] 

7. PATRICHI SANDA-LIDIA, cetățean român, născută în [•], la data de [•], domiciliată în [•], CI seria [•] 

nr. [•], eliberată de [•], la data de [•], CNP [•] 

8. FLOREA BOGDAN, cetățean român, născut în [•], domiciliat în [•], CI seria [•] nr. [•], eliberată de [•], 

la data de [•], CNP [•] 

9. BULBOACĂ CORNELIU-ANGELO, cetățean român, născut în [•], domiciliat în [•], CI seria [•] nr. [•], 

eliberată de [•], la data de [•], CNP [•]  

10. HÂNCU NICOLAE-DRAGOȘ, cetățean român, născut în [•], domiciliat în [•], CI seria [•] nr. [•], 

eliberată de [•], la data de [•], CNP [•] 

11. VEREȘIU IOAN-ANDREI, cetățean român, născut în [•], domiciliat [•], CI seria [•]nr. [•], eliberată de 

[•], la data de [•], CNP [•] 

12. PAVEL PAULA-LOREDANA-GEORGETA, cetățean român, născută în [•], la data de [•], domiciliată în 

[•], CI seria [•] nr. [•], eliberată de [•], la data de [•], CNP [•] 

13. CATRINA EDUARD-LUCIAN, cetățean român, născut în [•], la data de [•], domiciliat în mun. [•], CI 

seria [•] nr. [•], eliberată de [•]la data de [•], CNP [•] 

14. CREȚEANU GABRIELA-ILEANA, cetățean român, născută în [•], la data de [•], domiciliată în [•], CI 

seria [•] nr. [•], eliberată de [•], la data de [•], CNP [•] 
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15. MOȚA MARIA, cetățean român, născută în [•], la data de [•], domiciliată în [•], CI seria [•] nr. [•], 

eliberată de [•], la data de [•], CNP [•] 

16. POPESCU RALUCA-MARIA, cetățean român, născută în [•], domiciliată în [•], CI seria [•] nr. [•], 

eliberată de [•], la data de [•], CNP [•] 

17. POPA AMORIN-REMUS, cetățean român, născut în [•], la data de [•], domiciliat în [•], CI seria [•] nr. 

[•], eliberată de [•], la data de [•], CNP [•] 

18. TIMAR ROMULUS-ZORIN, cetățean român, născut în [•], la data de [•], domiciliat în [•], CI seria [•] 

nr. [•], eliberată de [•], la data de [•], CNP [•] 

19. CRISTESCU JULIETA, cetățean român, născută în [•], la data de [•], domiciliată în [•], CI seria [•] nr. 

[•], eliberată de [•], la data de [•], CNP [•] 

20. BOCȘAN IOAN-STELIAN, cetățean român, născut în [•], la data de [•], domiciliat în [•], CI seria [•] nr. 

[•], eliberată de [•], la data de [•], CNP [•] 

21. MESAROS MARIA-ANGELA, cetățean român, născută în [•], la data de [•], domiciliată în [•], CI seria 

[•] nr. [•], eliberată de [•], la data de [•], CNP [•] 

22. ȘTIRBAN OVIDIU-ALIN, cetățean român, născut în [•], la data de v, domiciliat în [•], CI seria [•] nr. 

[•], eliberată de [•], la data de [•], CNP [•] 

23. BĂLAȘA RODICA-IOANA, cetățean român, născută în [•], la data de [•], domiciliată în [•], CI seria [•] 

nr. [•], eliberată de [•], la data de [•], CNP [•] 

24. GRAUR MARIANA, cetățean român, născută în [•], la data de [•], domiciliată în [•], CI seria [•] nr. 

[•], eliberată de v, la data de [•], CNP [•] 

25. SISAK EDITH, cetățean român, născută în [•], la data de [•], domiciliată în [•], CI seria [•]nr. [•], 

eliberată de [•], la data de [•], CNP [•] 

 

În conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările ulterioare: 

 

în calitate de membri fondatori conform procesului verbal încheiat în ședința de constituire din data de 

04.07.2012, în baza consimțământului liber exprimat, am hotărât constituirea unei Asociații nonprofit, 

apolitică, non-guvernamentală, non-etnică, non-confesională, independentă, cu personalitate juridică 

constituită din persoane fizice, care să promoveze creșterea competivității profesionale în domeniul 

neuropatiei diabetice. 

 

Cap. I DENUMIREA, SEDIUL ASOCIAȚIEI, DURATA DE FUNCȚIONARE 

 

Art. 1. Denumirea asociației: 

Asociația va purta denumirea de: 

"SOCIETATEA DE NEUROPATIE DIABETICĂ" 

conform Dovezii Disponibilității denumirii nr. 112688/25.05.2012, eliberat de către Ministerul Justiției, 

Serviciul Comunicare și Relații publice, denumită în continuare "SOCIETATEA DE NEUROPATIE DIABETICĂ" 

 

Art. 2. Sediul asociației: 
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Sediul asociației va fi în România, Cluj-Napoca, Str. Trifoiului nr. 23A, jud. Cluj.  

Asociația ca persoană juridică română, poate înființa și reprezentanțe, cu structuri teritoriale în țară  

și străinătate, eu respectarea prevederilor legale. 

Asociația este obligată ca în actele pe care le emite să menționeze denumirea, sediul social, numărul de 

înregistrare din Registrul Național, codul fiscal și patrimoniul inițial. 

 

Art. 3. Scopul și Durata de funcționare: 

Scopul asociației SOCIETATEA DE NEUROPATIE DIABETICĂ are drept scop desfășurarea de activități cu 

caracter medical, științific, de cercetare și pregătire profesională în domeniul medical, de edificare, lărgire a 

bazei materiale științifice pentru dezvoltarea și studiul neuropatiei diabetice în România, de promovare și 

sprijinire a integrării României și sub aspect medical în Uniunea Europeană, precum și de furnizare de servicii 

medicale. Durata de funcționare a asociației este nedeterminată, începând din data înregistrării în Registrul 

Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecătoria Cluj. 

 

Cap. II ORGANELE DE CONDUCERE ȘI CONTROL, PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI 

 

Art. 4. Asociația va avea următoarele organe de conducere: 

I.  Adunarea generală, care cuprinde toți asociații, atât membri fondatori precum și cei ce vor fi 

cooptați ulterior 

II.  Consiliul Director, compus din 7 persoane: 

1. Președinte:  RADULIAN GABRIELA 

2. Past president:  POPA AMORIN-REMUS 

3. Vicepreședinte:  LUPESCU TUDOR 

4. Vicepreședinte: CREŢEANU GABRIELA 

5. Secretar general: FLOREA BOGDAN 

6. Director științific: ŞTIRBAN ALIN 

7. Membru:  CATRINA EDUARD 

 

De asemenea, dintre membrii fondatori sunt aleși doi copreședinți onorifici, fără funcții executive:  

1. Neurologie: prof. dr. Băjenaru Ovidiu Alexandru 

2. Diabet, Nutriție și Boli Metabolice: prof. dr. Hâncu Nicolae Dragoș 

 

III.  Comisia de cenzori, formată din 3 (trei) cenzori, având următoarea componență nominală: 

1. BANU MIHAELA  

2. IONAC OLESEA  

3. CREȚEANU MIHAI  

 

Art. 5. În cazul în care numărul membrilor asociației va depăși 100 de persoane, controlul financiar intern se 

va exercita de către o comisie de cenzori., alcătuită dintr-un număr impar de membri. 
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Art. 6. Patrimoniul inițial al asociației este suma de 1.250 lei (unamiedouăsutecincizeci lei), constituit în 

întregime din aport în bani, de către membri fondatori, consemnat într-un cont bancar pe numele asociației 

după cum urmează: 

 

Nr. 
crt. 

Nume Prenume Suma (lei) 

1 WORWAG FRITZ EUGEN 50 
2 GÂVAN NORINA-ALINTA 50 

3 BĂJENARU OVIDIU-ALEXANDRU 50 

4 MÎNDRUȚĂ IOANA-RALUCA 50 
5 LUPESCU TUDOR-DIMITRIE 50 

6 MUREȘANU FIOR-DAFIN 50 

7 PATRICHI SANDA-LIDIA 50 

8 FLOREA BOGDAN 50 

9 BULBOACĂ CORNELIU-ANGELO 50 

10 HÂNCU NICOLAE-DRAGOȘ 50 

11 VEREȘIU IOAN-ANDREI 50 
12 PAVEL PAULA-LOREDANA-GEORGETA 50 

13 CATRINA EDUARD-LUCIAN 50 

14 CREȚEANU GABRIELA-ILEANA 50 

15 MOȚA MARIA 50 
16 POPESCU RALUCA-MARIA 50 

17 POPA AMORIN-REMUS 50 

18 TIMAR ROMULUS — ZORIN 50 
19 CRISTESCU JULIETA 50 

20 BOCȘAN IOAN-STELIAN 50 

21 MESAROS MARIA-ANGELA 50 

22 ȘTIRBAN OVIDIU-ALIN 50 
23 BĂLAȘA RODICA-IOANA 50 

24 GRAUR MARIANA 50 

25 SISAK EDITH 50 

 TOTAL  1.250 lei 

 

 

Art. 7. Actul constitutiv se va completa cu Statutul asociației.  

 

Art. 8. Subsemnații, membrii fondatori asociației "SOCIETATEA DE NEUROPATIE DIABETICĂ": 

1. WORWAG FRITZ EUGEN  

2. GÂVAN NORINA-ALINTA  

3. BĂJENARU OVIDIU-ALEXABDRU  

4. MÎNDRUȚĂ IOANA-RALUCA  

5. LUPESCU TUDOR-DIMITRIE  

6. MUREȘANU FIOR-DAFIN  

7. PATRICHI SANDA-LIDIA  

8. FLOREA BOGDAN  
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9. BULBOACĂ CORNELIU-ANGELO  

10. HÂNCU NICOLAE-DRAGOȘ  

11. VEREȘIU IOAN-ANDREI  

12. PAVEL PAULA-LOREDANA-GEORGETA  

13. CATRINA EDUARD-LUCIAN  

14. CREȚEANU GABRIELA-ILEANA   

15. MOȚA MARIA   

16. POPESCU RALUCA-MARIA  

17. POPA AMORIN-REMUS  

18. TIMAR ROMULUS — ZORIN  

19. CRISTESCU JULIETA   

20. BOCȘAN IOAN-STELIAN  

21. MESAROS MARIA-ANGELA  

22. ȘTIRBAN OVIDIU-ALIN  

23. BĂLAȘA RODICA-IOANA  

24. GRAUR MARIANA  

25. SISAK EDITH 

 

o împuternicim pe dna GÂVAN NORINA ALINTA, cu datele de identificare din preambul, să semneze actele 

modificatoare ale Actului constitutiv și Statutului Asociației, și să îndeplinească toate formalitățile legale în 

vederea autorizării acestor modificări la Judecătoria Cluj. 

 

Actul constitutiv a fost reactualizat azi, data de 27.04.2018, în urma modificărilor aduse în Adunarea generală 

din data de 16.04.2018. 

 

Redactat și editat în 8 (opt) exemplare originale, în data de 19.07.2013. 

 


