
 
 

Statutul 
 SOCIETATII ROMANE DE HADRONOTERAPIE 

 
 

MEMBRII FONDATORI 
 
Membrii fondatori ai Societatii Romane de Hadronoterapie sunt: 
1. NICOLAE I. VERGA , cetatean roman, nascut la data de 10.04.1957, in loc. 

Fruntiseni, com. Grivita, Jud. Vaslui, cu domiciliul in Bucuresti, str. Almas, nr. 
34, sector 1, posesor al CI seria RR, nr. 214619, eliberat de catre Sectia 5, la 
data de 01.07.2002, CNP 1570410400798; 

2. IOAN I. URSU,  cetatean roman, nascut la data de 05.09.1957, in loc. Cluj-
Napoca, Jud. Cluj, cu domiciliul in Bucuresti, str. Protopopescu Stefan Av., 
nr.8, bl. 3, ap. 19, sector 1, posesor al CI seria RD, nr. 000388, eliberat de catre 
Sectia 1, la data de 26.06.1997, CNP 1570905400171; 

3. GHEORGHE CATA-DANIL, cetatean roman, nascut la data de 22.09.1957, 
in loc. Sebes, Jud. Alba, cu domiciliul in Bucuresti, str. Aleea Ghirlandei, NR. 
58, BL. 74, SC.2, AP. 29, posesor al CI seria RD, nr. 079629, eliberat de catre 
Sectia 21, la data de 16.08.1999, CNP 1570922400594. 

 
am hotărât înfiinţarea Asociaţiei “Societatea Română de Hadronoterapie” cu 
următorul statut: 
 
CAPITOLUL 1- Denumire, Formă juridică. Sediu. Durată. 
 
Art. 1   Denumirea Asociaţiei este Societatea Română de 
Hadronoterapie (denumirea prescurtata in actele constitutive -SRH). 
  Prin hadronoterapie intelegem diagnosticul, terapia (tratamentul), 
cercetarea, dezvoltarea de echipamente, etc. prin utilizarea hadronilor cu ajutorul 
aparaturilor si echipamentelor tehnologice specifice. 
Art. 2  SRH se constituie ca persoană juridică română de drept privat, 
nonprofit, cu personalitate juridica deplin autonoma din punct de vedere structural, 
functional si economic care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legea 
română, statutul şi prezentul act constitutiv. 
  Societatea Romana de Hadronoterapie (SRH) este o organizatie 
profesională, stiintifica, a medicilor si a altor specialisti cu pregatire superioara 
(fizicieni, biologi, chimisti, biofizicieni, ingineri, etc.) care lucrează în domenii privind 
utilizarea hadronilor in diagnosticul şi tratamentul medical care militeaza si 
acţionează pentru studiul, implementarea si dezvoltarea hadronoterapiei in Romania. 
   SRH dobândeşte personalitate juridică de la data înscrierii sale în 
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la Judecătorie. 
   SRH este o societate independentă care se poate afilia altor societăţi de 
profil  şi care va putea colabora cu alte societăţi  medicale academice din ţară şi 
străinătate.  
 
Art 3   Sediul SRH este in Bd. I.C: Bratianu, nr 1, sector 3, Bucureşti. 
  SRH poate înfiinţa sucursale şi filiale în fiecare judeţ din ţară , in 
conditiile legii si a actelor sale constitutive. 
 



Art 4   Durata de funcţionare a SRH este nelimitată. 
 
 
CAPITOLUL II- Scopul şi obiectivele Societatii:
 
Art. 5   Scopul constituirii SRH constă în crearea unui cadru organizatoric 
adecvat pentru toţi specialiştii cu pregatire superioara in domeniul utilizării 
hadronilor, in diagnosticul şi tratamentul medical, in cercetarea, dezvoltarea de 
echipamente, etc., precum şi pentru alţi specialişti ale căror preocupări au legătura cu 
aceasta in vederea studierii, implementarii si dezvoltarii hadronoterapiei precum şi 
pentru susţinerea acţiunilor de menţinere şi îmbunătăţire a performanţelor 
oncologiei si din alte domenii medicale  din România. 
 
Art. 6  Obiectivele SRH sunt: 
a) organizeaza in tara noastra cercetarea in domeniul utilizarii hadronilor in 

diagnosticul şi tratamentului medical prin proiectele propuse in cadrul 
programelor naţionale de cercetare;  

b) promoveaza cercetarea stiintifica fundamentala si aplicativa in acest domeniu, 
prin proiectele propuse;  

c) contribuie la implementarea si dezvoltarea hadronoterapiei în România 
d) asigura legatura dintre cercetare şi invatamant in vederea formarii de specialişti 

inalt calificati;  
e) organizeaza periodic Conferinte Nationale de Aplicatii ale Hadronilor in Medicina 

şi alte forme de manifestare stiintifica (simpozioane, colocvii, mese rotunde, etc.) 
in domeniul utilizarii hadronilor in diagnosticul şi tratamentul medical;  

f) asigura publicarea comunicarilor sustinute in cadrul manifestarilor stiintifice ale 
SRH;  

g) promoveaza pe plan international realizarile de prestigiu obtinute in domeniul 
utilizarii hadronilor in diagnosticul şi tratamentului medical pe plan naţional;  

h) initiaza, promoveaza şi organizeaza colaborari stiintifice cu Organizatii, 
Laboratoare, Institute, Societati de Hadronoterapie, si cu alte instituţii de profil 
din Romania si din alte tari.  

i) acorda sprijin Ministerului Sanatatii, Colegiului Medicilor si universitatilor de 
medicina in elaborarea  programelor de sanatate, programelor de instruire, 
elaborarea de ghiduri, organizarea de concursuri si alte manifestari profesionale şi 
stiintifice. 

 
Art. 7   Pentru realizarea obiectivelor propuse SRH are urmatoarele sarcini şi 
atributii:  
a) studiaza şi propune masuri in legatura cu diversele probleme legate de cercetarea 

stiintifica fundamentala si aplicativa in domeniul utilizarii hadronilor in 
diagnosticul şi tratamentului medical;  

b) sprijina activitatea de cercetare in domeniul utilizarii hadronilor in diagnosticul si 
tratamentului medical, din cadrul institutelor de profil, a universitatilor, spitalelor 
si a unor unităti economice;  

c) propune Academiei Romane, Ministerului Educatiei Nationale si altor foruri 
superioare competente si in drept finantarea unor teme prioritare de cercetare 
fundamentala;  

d) initiaza si sprijina colaborarea intre laboratoare, institute si alte unităti din 
domeniul utilizarii hadronilor in diagnosticul si tratamentului medical , atat din 
tara, cat si din strainatate;  



e) faciliteaza consultanta asupra procedeelor si metodelor noi in domeniul utilizarii 
hadronilor in diagnosticul si tratamentului medical, recomandand introducerea 
lor in cercetarea stiintifică si in activitatea didactica, medicala sau productiva;  

f) organizeaza campanii de informare a opiniei publice, strangere de fonduri pentru 
indeplinirea scopurilor sale; 

g) organizeaza in tara manifestari stiintifice (sedinţe de comunicari si referate, mese 
rotunde cu tematica specifica, consfatuiri si conferinte, simpozioane si congrese), 
la care participă cercetători din tara si din strainatate;  

h) organizeaza anual o reuniune de comunicari stiintifice care să constituie un bilant 
al activitătii de hadronoterapie desfăsurata in tara noastra in anul respectiv;  

i) tine legatura si colaboreaza cu asociatii si organizatii similare din alte tari, la care 
este afiliata; 

j) sprijina activitatea de documentare din domeniul utilizarii hadronilor in 
diagnosticul si tratamentul medical. Sustine si promoveaza cele mai importante 
reviste de hadronoterapie pe teritoriul Romaniei; 

k) sprijina pregatirea si participarea delegatilor romani la manifestarile stiintifice 
internationale in domeniul utilizarii hadronilor in diagnosticul şi tratamentului 
medical ;  

l) acorda anual, unuia sau mai multor membri rezidenti in Romania, premii in cazul 
in care acestia au realizat in acel an o contributie deosebita la progresul utilizarii 
hadronilor in diagnosticul şi tratamentul medical pe plan international; 

m) organizeaza cursuri şi programe de instruire, inclusiv cu participare 
internaţionala; 

n) editeaza publicatii de specialitate; 
o) acorda anual, in mod stimulativ, un premiu special unuia sau mai multor tineri, 

pana in varsta de 30 de ani, pentru o contribuţie valoroasa pe plan naţional sau 
international in domeniul utilizarii hadronilor in diagnosticul şi tratamentului 
medical;  

p) Societatea Romana de Hadronoterapie va avea posibilitatea sa achizitioneze in 
viitor echipamente specifice utilizarii hadronilor (ciclotron, sincrociclotron, 
echipamente de mici dimensiuni pentru aplicaţii în spitale) sau a altor 
echipamente necesare indeplinirii scopurilor SRH.  

q) Societatea Romana de Hadronoterapie isi realizeaza sarcinile si atributiile 
solicitand, daca este necesara, colaborarea cu societatile, comisiile şi sectiile de 
specialitate precum si cu organizatiile centrale si ministerele interesate.  

 
CAPITOLUL III- Membrii SRH. 
Art. 8  Membrii SRH sunt: 

a) membrii fondatori 
b) membrii activi 
c) memebrii onorifici 
d) memebrii afiliati 

Art. 9  Membrii fondatori sunt cei care participa la infiintarea SRH si  care 
indeplinesc toate demersurile necesare dobandirii personalitatii juridice si inscrierii 
acesteia in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.  

Fiecare membru fondator are dreptul de a reprezenta SRH in relatii patrimoniale 
si nepatrimoniale cu orice persoana fizica sau juridica, publica sau privata, romana 
sau straina. Fiecare membru fondator poate reprezenta SRH in mod individual, 
putand delega persoane fizice sau juridice in vederea reprezentarii SRH pentru 
indeplinirea scopului si obiectivelor acesteia.  



Membrii fondatori pot numi si alti membri ai Consiliului Director, pot stabili 
componenta, functiile si atributiile fiecarui membru al Consiliului Director, pot numi 
membrii Consiliului Director al filialelor SRH. 

Membrii fondatori au drept de vot, precum si un rol consultativ in Adunarea 
Generala, in vederea stabilirii actiunilor si masurilor pe care SRH le va intreprinde.  
Art. 10 Membrii activi sunt acei membri care participa in mod activ la 
indeplinirea obiectivelor si scopului SRH avand drept de vot. Sunt membrii activi ai 
SRH, membrii fondatori, membrii Consiliului Director. Membrii activi dobandesc 
aceasta calitate prin declaratia de adeziune pe care o depun la Secretarul Consiliului 
Director, impreuna cu dovada achitarii cotizatiei anuale.  

Cotizatia anuala se va plati in primul trimestru al anului, cu exceptia noilor 
membri activi care vor plati cotizatia in momentul aderarii.  

Incetarea  calitatii de membru activ intervine prin : 
a) pierderea calitatii de membru activ in situatia in care acesta nu participa 

consecutiv la 3 sedinte ale Adunarii Generale sau la 2 sedinte ale Adunarii Generale 
Extraordinare, prin neindeplinirea hotararilor Adunarii Generale, prin hotararea de 
excludere a acestuia luata de catre membrii fondatori pentru motive intemeiate. 

 b) deces.  
 c) renuntarea expresa adusa la cunostinta Consiliului Director.  

Art. 11 Membrii onorifici reprezinta acei membrii care servesc şi sprijina 
SRH moral material etc, ori acei care au reprezentat sau reprezinta un rol important 
in viata si activitatea SRH.  
 Titlul de membru onorific se acorda de catre Consiliul Director al SRH, 
atat membrilor SRH cat si membrilor filialelor sale, la propunerea membrilor 
fondatori. Acestia sunt membri fara drept de vot, care nu platesc cotizatii si care 
particita la activitatile si la indeplinirea obiectivelor SRH  prin colaborare, indrumare 
ori intrajutorare. De asemenea, pot recomanda componenta Consiliul Director fara 
drept de vot; 
Art. 12  Membrii afiliati  membrii care participa prin asociere cu membrii 
SRH in vederea indeplinirii activitatilor si obiectivelor  comune. Asocierea dintre 
SRH si membrii afiliati poate avea un scop nepatrimonial sau patrimonial. Membru 
afiliat poate fi orice persoana fizica sau juridica, publica sau privata, comerciala sau 
nonprofit, romana sau straina.  

Membrii afiliati nu au drept de vot in SRH, insa pot participa la sedintele Adunarii 
Generale, in calitate de consultanti, pentru sprijinirea indeplinirii obiectivelor SRH.  
 
CAPITOLUL IV-  Drepturile si obligatiile membrilor SRH 
 
Art. 13  Membrii SRH pot fi cetăţeni români sau străini, fără deosebire de 
naţionalitate, convingeri politice, sex, stare socială sau stare de sănătate care aderă la 
prezentul statut şi solicită primirea în SRH, plătesc cotizatiile si participa in mod 
efectiv la indeplinirea obiectivelor SRH. 

 Pot fi admişi ca membrii: persoane fizice cu o buna reputatie si specializare in 
domeniul de activitate al SRH,   societăţi comerciale si asociaţii. 
 Calitatea de membru se dobândeşte pe baza cererii de adeziune la statutul şi la 
activitatea SRH. 
Art. 14   Membrii SRH au  urmatoarele drepturi: 
a)  dreptul de a beneficia de toate avantajele pe care SRH le ofera prin programele 
sale ( de a participa la dezbateri stiintifice, seminarii, mese rotude , intalniri cu 
personalitati si specialisti din domeniu, pregatire profesionala continua, burse, etc.) 
b) dreptul de a propune activitati in  scopul indeplinirii obiectivelor SRH 



c) dreptul de a fi premiat, remunerat sau recomandat pentru activitatea semnificativa 
ori  pentru meritele sale, in baza hotararilor Adunarii Generale, ale Actelor 
Constitutive ale SRH si in conformitate cu dispozitiile legale. 
Art. 15  Membrii SRH au urmatoarele obligatii: 
a) să respecte Statutul si Actul Constitutiv al SRH; 
b) să respecte hotărârile Adunarii Generale; 
c) să achite la timp cotizaţia şi alte obligaţii băneşti stabilite de Adunarea Generala;  
d) să participe la activităţile SRH pentru indeplinirea obiectivelor acesteia.  
 
CAPITOLUL V- Organele de conducere, administrare şi control ale SRH 
 
Art. 16 Organul de conducere al SRH este Adunarea Generala alcatuita din 
totalitatea asociatilor. 

Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an şi ori de câte ori este necesară 
dezbaterea unor probleme ce intră în competenţa sa. 
           Convocarea se face în scris, cu precizarea ordinii de zi, de regulă cu cel puţin 
zece zile înainte, de către Consiliul Director sau la solicitarea a cel puţin 2/3 dintre 
membrii activi ai SRH sau prin hotararea membrilor fondatori. 
Art. 17 Adunarea Generala are urmatoarele atributii: 

a) modifica actul constitutiv si statutul SRH; 
b) aproba bugetul, raportul de activitate al Consiliului Director si, 

respectiv, al Cenzorului; 
c) numeste, respectiv, revoca membrii Consiliului Director si cenzorul, sau 

dupa caz, membrii Comisiei de Cenzori; 
d) stabileste atributiile membrilor Consiliului Director, precum si durata 

mandatului acestora; 
e) înfiinţează filiale, sucursale, sectii de specialitate si grupuri de lucru. 

Membrii Consiliului Director ai filialelor SRH sunt propusi de către 
membrii fondatori. 

f) dizolva si lichideaza asociatia, stabileste destinatia bunurilor ramase 
dupa lichidare;  

Art. 18  Adunarea Generală este valabil constituita in prezenta a cel putin 
jumatate plus unu dintre membrii activi ai SRH si ia hotarari cu votul majoritatii 
simple a celor prezenti, cu exceptia hotărarii de dizolvare şi lichidare a SRH care se 
adoptă cu votul a 2/3 dintre membrii activi.  

Hotararile Adunarii Generale privind numirea membrilor Consiliului Director 
al SRH si a membrilor Consiliului Director al filialelor SRH se adopta cu votul 
exclusiv al majoritatii membrilor fondatori.  

Sedinta Adunarii Generale este condusa de catre presedintele Consiliului 
Director. Secretarul Consiliului Director verifica indeplinirea conditiilor de 
comunicare a ordinii de zi membrilor Adunarii Generale, conditiile de cvorum pentru 
luarea hotararilor conform Statutului SRH, precum si alte conditii stabilite prin 
regulamente, hotarari etc. 
 
Art. 19 Consiliul Director al SRH reprezinta organul de executare a hotararilor 
Adunarii Generale si are urmatoarele atributii: 
   a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, 
executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de 
venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor SRH; 
    b) incheie acte juridice, în numele şi pe seama SRH. Consiliul Director poate 
împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care 



nu au calitatea de membru ori sunt străine de SRH, pentru incheierea actelor 
juridice, realizarea demersurilor in procedurile administrative si judiciare pentru 
obtinerea de avize, autorizatii, licente ori alte asemenea acte, pentru desfasurarea 
activitatilor, conform obiectivelor si scopului SRH; 
   c) propune Adunarii Generale planuri de activitate pentru indeplinirea obiectivelor 
SRH 
    d) aprobă organigrama, avizeaza activitatea de resurse umane si conduce 
activitatea salariatilor  SRH; 
    e) schimba sediul social al SRH; 

Consiliul director se întruneşte o dată la 6 luni şi poate lua hotărâri în prezenţa 
a cel puţin jumătate plus unu din membrii săi. În caz de balotaj, votul Preşedintelui 
este decisiv. 

Membrii fondatori sunt membrii ai Consiliului Director, iar durata mandatului 
acestora este pe o perioada nelimitata. Revocarea acestor membrii ai Consiliului 
Director se poate realiza prin hotararea Adunarii Generale a SRH numai pentru 
motive temeinice. 
 Nu poate fi membru al Consiliului Director persoana care ocupa o functie de 
conducere in cadrul unei institutii publice, daca SRH are ca scop sprijinirea activitatii 
acelei institutii publice.  
 Pot fi membrii ai Consiliului Director si persoane din afara SRH in limita a cel 
mult o patrime din componenta sa. 
Art. 20 Organele Consiliului Director sunt: 

a. Presedintele Consiliului.  Aceasta functie este indeplinita de catre d-ul 
Dr. Nicolae Verga 

b. Vicepresedintele Consiliului. Aceasta functie este indeplinita de catre 
GHEORGHE CATA-DANIL. 

c. Secretarul General al Consiliului .   Aceasta functie este indeplinita de 
catre IOAN URSU. 

Preşedintele şi Vicepreşedintele au urmatoarele atributii: 
a) coordonează activitatea personalului SRH , 
c) infiinteaza sucursale, sectii de specialitate si grupuri de lucru si coordoneaza 

activitatea acestora, 
c) intretine relatiile interne si externe de colaboare sau asociere cu alte 

persoane fizice sau juridice, publice sau private, in vederea realizarii unor obiective 
comune, 

d) aprobă cheltuielile curente ale SRH, avand drept de semnatura in banca 
pentru efectuare plati.  

e) rezolvă problemele ce ţin de competenţa Consiliului Director între două 
şedinţe ale acestora, 

În lipsa Presedintelui (îmbolnăvire, plecare temporară din ţară, etc), 
Vicepresedintele va exercita îndatoririle acestuia. 

Secretarul General al Consiliului are atributii de supraveghere si evidenta a 
activitatilor SRH. 

 
Art. 21   Cenzorul  este numit prin hotararea Adunarii Generale. 

Cenzorul este obligat să supravegheze gestiunea SRH,  să verifice dacă 
situaţiile financiare sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele, dacă 
evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru 
întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.  



Cenzorul, la cererea  preşedintelui Consiliului Director, va prezenta un raport 
amănunţit cu privire la situaţiile financiare ale SRH, veniturile şi cheltuielile, precum 
şi repartizarea acestora, pentru prezentarea acestuia in Adunarea Generala. 

Cenzorul va putea lua parte la şedinţele Consiliului Director, având un rol 
consultativ, în luarea deciziilor pentru indeplinirea obiectivelor SRH.  

Întinderea şi efectele răspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile 
mandatului acordat de Adunarea Generala. Durata mandatului lor este de 4 ani şi pot 
fi realeşi. 

Adunarea Generala a SRH are obligatia de a numi cenzor cand numarul 
membrilor este mai mare de 15 si, respectiv, Comisia de Cenzori cand numarul 
membrilor este de  mai mare de 100. 

 
 
CAPITOLUL VI- Patrimoniul SRH 
 
Art.22 Patrimoniul initial al SRH este de 330 lei.  

Alte venituri ale SRH se obţin din următoarele surse: 
a) banii, drepturile patrimoniale asupra bunurilor mobiliare şi imobiliare ce pot 
fi donate sau transferate de către diferite persoane fizice sau juridice in patrimoniul 
SRH in condiţiile legii; 
b) sumele de bani ce vor putea fi obtinute prin inchirierea bunurilor aflate în 
patrimoniul SRH ; 
c) cotizaţiile percepute de la membrii SRH; 
d) alte venituri realizate din activităţile economice ale SRH pentru îndeplinirea 
scopului sau. SRH poate infiinţa societăţi comerciale cu condiţia ca dividendele 
obţinute de aceasta din activitătile acestor societati comerciale sa fie reinvestite in 
aceleaşi societaţi comerciale sau să fie folosite pentru realizarea scopului SRH; 
e) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale precum şi de 
la orice alte instituţii, organizaţii guvernamentale, prin programe de finanţare, 
sponsorizare şi alte forme de facilităţi financiare; 
f)  fonduri rezultate din contracte de cercetare, 
g)  venituri realizate din vânzarea publicaţiilor de specialitate 

 
 
 
 
 
CAPITOLUL VII- DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SRH 
 
Art.23  Dizolvarea şi lichidarea bunurilor SRH se face conform legilor române 
în vigoare. 
 SRH se poate dizolva si prin hotararea Adunarii Generale, in conditiile legii. 
Bunurile patrimoniale ramase in urma lichidarii se atribuie de catre lichidator 
statului roman , prin Ministerul Finantelor, pentru folosirea acestora in interesul  
public.  
 
 
 
 
 
 



 
 Pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare pentru dobândirea 
personalităţii juridice de către SRH, prin înscrierea acesteia în Registrul Asociaţiilor 
şi Fundaţiilor la Judecătoria sectorului 3 Bucureşti, precum şi la alte instituţii publice 
abilitate de lege, inclusiv deschiderea contului bancar sunt împuterniciti dl. Gheorghe 
Cracea , domiciliat în Bucureşti, str.Laptari Tei, nr. 16, bl.3A, ap. 74, sector 2, posesor 
al CI seria RT nr. 209056, eliberat de Secţia 07 Politie la data de 07.02.2001 si Ursu 
Mihaela, domiciliata in Buftea, str. Mihai Eminescu, nr. 6, bl. R5, sc. B, ap. 15, Jud. 
Ilfov, posesoare a CI seria RT, nr. 180203, eliberata de Pol. Buftea, la data de 
19.07.2001, CNP 2770424471021. 
  
 
 

Redactat de părţi, în 10(zece) exemplare, din care 9 (noua) exemplare s-au 
eliberat părţilor. 
 
 
 
 
 
 1 Dr. NICOLAE VERGA............................... 
 
 2. Dr. fiz. IONUT I. URSU........................... 
 
 3. Prof. dr. GHEORGHE CATA DANIL...........................    


