FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE (FNPMF)

STATUT
MODIFICAT SI COMPLETAT

1. DENUMIREA, SEDIUL, FORMA JURIDICĂ
1.1. Denumirea federaţiei este „Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie din
România” prescurtat FNPMF, denumită în continuare FNPMF sau Federaţie.
1.2. Sediul federaţiei este în Municipiul Bucureşti, str. Ionel Perlea nr.10, parter, sector 1 şi
poate fi mutat în baza hotărârii Adunării Generale a FNPMF.
1.3. FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE este o
federaţie patronală, care reuneşte organizaţii patronale ale medicilor de familie. Federaţia are
caracter non-profit, apolitic si neguvernamental.
1.4. FNPMF participă, potrivit rolului său, la constitirea altor entităţi patronale, la nivel
naţional, şi se poate afilia la organizaţii internaţionale.

2. SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE
2.1. FNPMF s-a constituit în scopul reprezentării, susţinerii, apărării şi promovării intereselor
cabinetelor de medicina de familie, organizaţiilor patronale/ profesionale, asociate, în relaţiile cu
autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice sau fizice, atât în plan naţional cât şi
în plan internaţional, pentru creşterea competitivităţii acestora.
În acest sens FNPMF:
a) reprezintă, promovează, susţine şi apără interesele membrilor organizaţiilor
patronale/asociaţiilor profesionale, asociate, în faţa organelor puterii legislative şi
executive, a altor organe şi organizaţii din ţară şi străinătate;
b) activează pentru deplina libertate de acţiune a patronilor, membri ai organizaţiilor
patronale/profesionale, asociate, în scopul dezvoltării şi eficientizării activităţii acestora;
c) promovează concurenţa loială, în condiţiile legii, în scopul asigurării de şanse egale
fiecăruia dintre membrii organizaţiilor patronale/profesionale, asociate;
d) participă la iniţierea, elaborarea şi promovarea programelor de dezvoltare,
restructurare, cooperare economică şi participă în structurile de coordonare şi gestionare a
programelor cu Uniunea Europeană;
e) acordă sprijin membrilor federaţiei, în elaborarea strategiei proprii sau de grup în
concordanţă cu legislaţia în vigoare;
1

f) participă, împreună cu SNMF, CMR, cu alte organisme reprezentative pentru
medicina de familie, la elaborarea proiectelor de acte normative care reglementează
activitatea în domeniul sănătăţii;
g) asigură membrilor săi informaţii, servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate;
h) facilitează crearea relaţiilor între membrii săi, precum şi cu alte organizaţii, în scopul
realizării intereselor lor şi al promovării progresului managerial;
i) acţionează pentru obţinerea de facilităţi şi susţine direct interesele membrilor săi;
j) organizează acţiuni promotionale, editează ziare, reviste, buletine informative şi
cooperează cu mass-media pentru susţinerea intereselor membrilor săi;
k) colaborează cu organizaţiile patronale similare din ţară şi străinătate pentru realizarea
scopului său;
l) promovează solidaritatea patronală şi contribuie la dezvoltarea sistemului sanitar
românesc;
m) acţionează pentru intarirea potenţialului pietii naţionale;
n) organizează cursuri de perfecţionare de specialitate;
o) organizează conferinţe, congrese;
2.3. Obiectul de activitate al federaţiei poate fi modificat sau completat de Adunarea Generală a
FNPMF, cu respectarea prevederilor legale

3. DURATA FEDERAŢIEI
3.1. Durata de funcţionare a federaţiei este nelimitată.

4. PATRIMONIUL, COTIZATIILE SI ALTE VENITURI
4.1. Patrimoniul iniţial subscris al

FEDERAŢIEI NAŢIONALE A PATRONATELOR

MEDICILOR DE FAMILIE este de 1.000 lei, acesta putând fi majorat ulterior prin hotărârea
Adunării Generale.
4.2. Patrimoniul FEDERAŢIEI NAŢIONALE A PATRONATELOR MEDICILOR DE
FAMILIE poate fi folosit numai în interesul acesteia şi potrivit scopului pentru care a fost
înfiinţat.
4.3. Membrii federatiei patronale au obligaţia să plătească cotizaţia statutară, cuantumul
acesteia fiind stabilit prin hotărârea anuala a Adunarii Generale.
4.3.Veniturile

şi

sursele

de

finanţare

ale

FEDERAŢIEI

NAŢIONALE

A

PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE se compun din :
a) cotizaţiile membrilor;
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b) taxele de înscriere ale membrilor;
c) dobânzi bancare;
d) sponsorizări şi donaţii;
e) taxe de participare la acţiunile promoţionale, cursuri, conferinţe, congrese;
f) venituri din activităţi economice la care federaţia patronală este asociată;
g) diverse venituri extraordinare.
h) fondurile provenite de la alte organizatii nationale sau internationale, programele UE sau
ale altor institutii internationale publice sau private..

5. MEMBRII FEDERAŢIEI – DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
5.1. Membru al FNPMF poate fi orice organizaţie patronală care reuneşte cabinetele de
medicina de familie care şi-au exprimat în mod liber voinţa de a face parte din federaţie şi consimt
să respecte statutul acesteia.
Se interzice orice discriminare, pe orice criteriu, între membrii FNPMF.
5.2 Calitatea de membru al federaţiei se poate primi şi ulterior constituirii acesteia, pe bază de
adeziune în care se declară în mod expres că acceptă statutul FNPMF.
5.3 Fiecare membru al organizaţiilor asociate la FNPMF are următoarele drepturi:
a) să participe la lucrările Adunării Generale a FNPMF având dreptul de vot direct
pentru adoptarea tuturor hotărârilor;
b) să fie ales în oricare dintre organele de conducere sau comisiile de specialitate ale
federaţiei, în condiţiile prezentului statut;
c) să participe la manifestările organizate de federaţie în ţară şi străinătate;
d) să primească informaţiile de care dispune federaţia referitoare la noutatile legislative
din domeniu;
e) să primească publicaţiile federaţiei şi să poată publica în acestea articole, comunicări
şi reclame;
f) să solicite facilitarea obţinerii de asistenţă şi consultanţă de specialitate în vederea
fundamentării deciziilor proprii;
g) să fie apărat împotriva concurenţei neloiale şi împotriva abuzurilor administrative şi
sindicale;
h) pot folosi serviciile departamentelor de specialitate ale federaţiei patronale, pentru
apărarea intereselor lor;
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i) primesc sprijin şi consultanţă de specialitate în fundamentarea deciziilor privind
dezvoltarea afacerilor;
j) pot fi aleşi, au dreptul de a alege si a fi alesi în organele de conducere ale federaţiei
patronale;
k) pot beneficia de consultanţă, asistenţă şi facilităţi potrivit prezentului

Statut şi

actelor normative în vigoare;
l) au dreptul sa propuna Consiliului Director si alte puncte ale ordinii de zi la Adunarile
Generale;
m) membrii FNPMF, reprezentati prin organizatiile judetene legal constituite, precum si
medicii care le compun au aceleasi drepturi in cadrul organizatiei.
5.4 Membrii FNPMF au următoarele obligaţii:
a) sa participe la toate Adunarile Generale si, in cazul in care nu poate, sa delege un alt
membru, conform statutului;
b) să promoveze obiectivele FNPMF si sa sustina public deciziile adoptate de
Adunarea Generala;
c) să respecte normele de etică profesională în activitatea specifica şi relaţiile cu
ceilalţi membri;
d) să militeze pentru creşterea prestigiului FNPMF şi a organizaţiilor membre ale
acesteia, în ţară şi în străinătate;
e) să participe cu regularitate la acţiunile organizate de Consiliul Director al FNPMF;
f) să respecte prevederile statutului şi hotărârile Adunării Generale a federaţiei;
g) să achite cotizaţia de membru a cărei valoare si data limita de plata se stabileşte de
către Adunarea Generală;
h) să contribuie material la consolidarea structurală şi logistică a federaţiei;
i) să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza interesele federaţiei;
5.5.1. Conditii de suspendare.
Suspendarea inseamna pierderea tuturor drepturilor statutare.
Suspendarea se stabileste prin hotarirea Adunarii Generale. Conditiile suspendarii si revocarii
suspendarii se stabilesc in Regulamentul de Ordine Interioara (denumit in continuare ROI).
5.5.2. Conditii de incetare a calitatii de membru:
Pierderea calităţii de membru al Federaţiei se hotărăşte de adunarea generală, cu 2/3 din
numărul voturilor exprimate, la propunerea Consiliului Director, in urmatoarele cazuri:
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a) la cerere;
b) prin incalcarea obligaţiilor statutare.
c) prin desfăşurarea de activităţi ce contravin statutului şi hotărârilor organelor de conducere;
5.6. Modalităţi de comunicare:
5.6.1 Membrii Federaţiei vor furniza Consiliului Director la aderare şi de câte ori consideră
necesar următoarele date: o adresă postala, o adresă de poştă electronică, un număr de telefon
mobil, si/sau un număr de fax ca modalităţi oficiale de corespondenţă. Este obligaţia membrilor
Federaţiei ca aceste date să fie corecte, lipsa lor sau neaducerea la zi exonerează Consiliul
Director de responsabilitatea comunicării cu membrii respectivi. Consiliul Director are obligaţia
de a asigura gestionarea acestor date prin postarea lor pe situl Federaţiei şi de a comunica oficial
cu membrii exclusiv prin datele transmise de membri.
5.6.2. Convocarea Adunărilor Generale se face prin cel putin una din următoarele metode:
scrisoare cu confirmare de primire, poştă electronică (în acest caz e necesară confirmarea primirii
de către membri), fax sau SMS.
5.6.3 Consiliul Director are obligatia de a infiinta şi gestiona situl oficial al Federaţiei şi de a
aduce datele la zi cel puţin trimestrial.
5.6.4. Membrii Federaţiei şi Consiliul Director comunică şi pe o listă de discuţii electronica,
agreată în Adunarea Generală. Membrii Federaţiei au responsabilitatea de a comunica persoanele
abilitate să intre pe această listă de discuţii, lista de discuţii nu înlocuieşte Adunarea Generală ci e
doar un canal de comunicare rapidă. Consiliul Director are obligaţia de a anunţa şi pe site şi pe
lista de discuţii comunicările generale ce privesc toţi membrii Federaţiei.
5.6.5. Consiliul Director are obligaţia de a obţine şi gestiona o adresă oficială de poştă
electronică, un număr de fax şi un telefon mobil şi de a notifica aceste date precum şi orice
modificare a lor în termen de o săptămână membrilor federaţiei.

6. ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA FEDERAŢIEI
6.1.Organele de conducere ale FNPMF sunt:
a) Adunarea Generală (AG);
b) Consiliul Director (CD);
6.2. Adunarea Generală a FNPMF este organul de conducere al federaţiei şi este alcătuită din
reprezentanţii organizaţiilor patronale asociate.
6.2.1. Adunarea Generală a federaţiei are în competenţa sa:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale FNPMF;
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b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
d) alegerea şi revocarea cenzorului;
e) stabilirea şi modificarea ROI al Federaţiei;
f) modificarea actului constitutiv şi a statutului;
g) admiterea de noi membri şi excluderea acestora;
h) reorganizarea, dizolvarea sau lichidarea federaţiei şi stabilirea destinaţiei bunurilor
rămase după lichidare;
6.2.2. Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control asupra
Consiliului Director. Convocarea Adunării Generale se face la iniţiativa preşedintelui, la cererea a
1/3 din membrii Consiliului Director sau a 1/3 din membrii FNPMF (cerere exprimată pe cel puţin
una din modalităţile de comunicare stabilite prin articolele 5.6.1. şi 5.6.5.). Desfăşurarea Adunării
Generale va fi consemnată într-un proces verbal alcătuit de secretariatul federaţiei.
6.2.3. Reprezentarea în Adunarea Generală a federaţiei se face printr-un număr proporţional de
delegaţi pentru fiecare organizaţie componentă.
Numărul de delegaţi se stabileşte anual, după încheierea termenului de plată a cotizaţiei a anului
precedent după următoarea metodă: presedintele (sau delegatul desemnat de acesta) este de drept
delegat. Pentru fiecare 50 membri platitori ai membrului federatiei acesta primeste dreptul la 1
delegat prin rotunjire aritmetica.
Organizaţiile care au în componenţă filiale judeţene capătă dreptul de a avea un delegat pentru
fiecare filială judeţeană, cu condiţia ca în judeţul respectiv să nu existe un patronat independent
deja asociat la Federaţie.
Consiliul Director are obligaţia de a centraliza plata cotizaţiilor, de a comunica membrilor
numărul de delegaţi la care au dreptul şi de a anunţa lista delegaţilor pe lista de discuţii şi pe situl
Federaţiei.
Numarul delegatilor se stabileste de fiecare organizatie asociata si se comunica secretariatului
Federatiei pana la data de 31 decembrie a anului curent, pentru anul ce va urma.
În cazul în care nu se discută activităţi legate de articolul 6.2.1. aliniatele f) şi h) atunci un
delegat poate cumula mai multe voturi, atât de la organizaţia proprie cât şi de la altele, cu
delegaţie de la toate organizaţiile, limita de reprezentare fiind de maxim 5 voturi. Acest lucru va fi
menţionat distinct în procesul verbal al adunării generale şi delegaţiile vor fi ataşate procesului
verbal.
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6.2.4. Deciziile se adoptă prin vot deschis cu majoritate simplă de voturi. Adunarea Generală
este statutară dacă a fost anunţată prin mijloacele de la art. 5.6.1 cu cel puţin 15 zile înainte şi dacă
participă cel puţin 50% din numărul delegaţilor cu drept de vot. Dacă nu se întruneşte numărul
minim de participanţi atunci Adunarea Generală se reconvoacă la o dată şi locaţie stabilită de
Consiliul Director dar nu mai devreme de 5 zile după data iniţială şi nu mai târziu de 15 zile după
data iniţială. In cazul alin. h si f de la art. 6.2.1 se va convoca o a treia Adunare Generala, intr-un
termen de maxim 30 zile de la data celei de a doua Adunari Generale, decizia luandu-se cu
majoritatea simpla a membrilor prezenti.
6.2.5 Adunarea Generala este condusa, de regula, de presedinte sau de persoana desemnata de
acesta. In cazuri exceptionale Adunarea Generala poate mandata o alta persoana. Desfasurarea
Adunarii Generale va fi detaliata in ROI al federatiei.
6.2.6. In cazul in care Consiliul Director considera ca e necesar se convoaca o Adunare
Generala si se cere vot de incredere pentru fiecare membru din Consiliul Director sau pentru tot
Consiliul Director si acesta este obtinut prin majoritatea simpla din voturile exprimate. Daca
Adunarea Generala nu sustine pozitia Consiliului Director sau a unui membru al CD atunci acesta
se considera demis si Consiliul Director are obligatia de a asigura organizarea de alegeri in
termenele stabilite de statut si Regulamentul de Alegeri.
6.3. Consiliul Director al FNPMF este organul de reprezentare generală care asigură
coordonarea unitară a activităţii federaţie, intre Adunarile Generale.
6.3.1 Membrii Consiliului Director sunt aleşi prin vot direct de către Adunarea Generală.
Alegerile se organizează odată la 4 ani conform Regulamentului de Alegeri. In cazul
indisponibilităţii unuia sau mai multor membri aleşi ai Consiliului Director se organizeaza alegeri
partiale. Mandatul membrului ales prin alegeri parţiale nu poate depăşi durata iniţială a
mandatului membrului indisponibil.
Membrii federaţiei au obligaţia de a anunţa membri proprii de organizarea de alegeri în termen
de 5 zile de la notificarea datei alegerilor şi de a trimite secretariatului federaţiei modalitatea prin
care au fost anunţaţi membrii federaţiei.
Alegerea se face prin vot direct, pentru fiecare funcţie în parte, in tururi distincte, incepind cu
presedintele. Candidatii care nu sunt alesi intr-o functie pot candida la restul functiilor. Adunarea
Generală va aproba şi modifica Regulamentul de Alegeri. Adunarea Generală aprobă componenţa
Comisiei Electorale.
6.3.2. Consiliul Director are în componenţa sa 9 membri, aleşi pe o perioadă de 4 ani.
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6.3.3. Consiliul Director este format din: preşedinte, 3 vicepreşedinţi, 5 membri. Consiliul
Director are în subordine secretariatul şi poate folosi specialişti şi experţi, pe bază de contract.
Functia de presedinte este incompatibila pentru acei membri care ocupa functii de conducere in
organizatiile/organismele profesionale de la nivel national, precum si cei cu functii de conducere
in aparatul central de stat.
6.3.4. Consiliul Director se întruneşte ori de câte ori este nevoie şi cel puţin o dată pe trimestru,
fiind convocat de preşedinte sau 3 membri.
6.3.5. Consiliul Director are, în principal, următoarele atribuţii:
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/strategiei federaţiei;
b) aprobă organigrama şi politica de personal a FNPMF;
c) urmăreşte realizarea strategiei generale stabilite de Adunarea Generală a federaţiei;
d) încheie acte juridice în numele şi pe seama federaţiei patronale sau deleagă aceste
competenţe unui membru al Consiliului Director sau unei terte persoane, in conditiile legii;
e) înfiinţează departamente de specialitate şi stabileşte atribuţiile acestora;
f) hotărăşte schimbarea sediului federaţiei patronale;
g) desemnează echipa de negociatori pentru reprezentare în relaţiile cu terţii.
h) Cere vot de incredere Adunarii Generale in conditiile art. 6.2.6
i) Consiliul Director are obligaţia de a asigura funcţionarea secretariatului Federaţiei.
6.3.6. Preşedintele are următoarele atribuţii:
a) reprezintă federaţia în relaţiile cu terţi
b) coordonează activitatea Consiliului Director;
6.3.7. Revocarea unui membru al CD se poate face de catre Adunarea Generala. Revocarea se
face la propunerea a 5 membri sau a 15 delegati si se aproba de Adunarea Generala cu minim 2/3
din voturile delegatilor prezenti. Revocarea are efecte imediate, mandatul membrilor demisi
incetand de drept din momentul votului.
6.4. Cenzorul asigură controlul financiar-intern al Federaţiei.
El este ales, în baza cerinţelor legale, si revocat de Adunarea Generală a FNPMF.
Activitatea cenzorului este detaliata in ROI.
6.5. Pentru buna desfăşurare a sarcinilor, Consiliul Director, poate numi directori/responsabili
zonali şi comisii/departamente de specialitate.Atributiile se detaliaza in ROI
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7. MIJLOACE FINANCIARE
7.1. Activitatea economico-financiară a federaţiei se desfăşoară pe baza bugetului de venituri şi
cheltuieli (prescurtat „buget”), aprobat de Adunarea Generală a federaţiei.
7.2. Federaţia efectuează încasări şi plăţi în lei prin casieria proprie şi prin conturile deschise la
băncile comerciale.
7.3. Veniturile federaţiei
7.3.1. Veniturile federaţiei provin din:
a) taxele de înscriere;
b) cotizaţiile anuale.
c) taxe de participare la evenimentele promoţionale, congrese, conferinţe organizate de
Federaţie
d) dividende de la societăţile comerciale înfiinţate de către federaţie;
e) venituri din prestări servicii;
f) donaţii, sponsorizări;
g) vânzarea publicaţiilor proprii;
h) alte surse, conform legislaţiei în vigoare;
7.3.2. Veniturile FNPMF se folosesc pentru finanţarea activităţilor prevăzute în buget.
7.3.3. Federaţia trebuie să acopere, din taxele, cotizaţiile şi celelalte venituri provenite din
activitatea sa, toate cheltuielile aferente, inclusiv amortizarea investiţiilor, rambursarea creditelor,
plata dobânzilor, achitarea altor obligaţii prevăzute de lege.
7.4. Federaţia poate contracta credite, în limitele stabilite de Adunarea Generală a federaţiei.

8. RĂSPUNDERI
Persoanele care îndeplinesc atribuţii de conducere în cadrul federaţiei răspund potrivit legii,
individual şi solidar, după caz, pentru prejudiciile aduse federaţiei.

9. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ORGANIZAŢIEI
Federaţia se poate dizolva prin hotărârea Adunării Generale a FNPMF cu votul a 2/3 din
numarul total de membri, in conditiile legii.

10. ALTE DISPOZIŢII
10.1. FNPMF se poate asocia cu alte organizaţii profesionale sau federaţii similare, persoane
juridice române sau străine, în vederea realizării unor activităţi comune care prezintă interes
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pentru federaţie, pot înfiinţa societăţi comerciale, potrivit obiectului său de activitate şi statutului
propriu, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.
Raporturile dintre asociaţi se stabilesc prin contractul de asociere. Asocierea şi contractul de
asociere se aprobă de către Adunarea Generală.
10.2. Adunarea Generală aprobă Regulamentele proprii ale Federaţiei.
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