REGULAMENT CLUSTER AngioNET
Prezentul regulament stabilește regulile aplicabile în desfășurarea activităților specifice Asociației Angionel
Cluster precum și al Clusterului AngioNET, și vine în completarea statutului și actului constitutiv ale asociației,
prevederile celor din urmă prevalând în caz de dezacord cu prevederile prezentului regulament.
In componența Clusterului AngioNET pot fi cuprinși, în afara membrilor asociației, așa cum sunt prevăzuți în
statut, fără a fî in mod obligatoriu membrii ai Asociației:
- alte ONGuri/Societati profesionale din domeniul biomedical si alte domenii complementare;
- autoritati publice centrale/locale din aria de actiune a clusterului;
- societati comerciale din categoria intreprinderi mari, mijlocii si mici din domeniul biomedical;
- societati comerciale din categoria intreprinderi mari, mijlocii si mici: consultanta juridica, elaborare si
management proiecte, IT, publicitate.
1.

Componenta cluster
1.1. Clusterul AngioNET are ca membrii fondatori 30 entitati publice din domeniul biomedical grupate
astfel:
Institutii de invatamant superior si cercetare
- Asociația AngioNET Cluster, coordonatorul clusterului;
- Academia de Științe Medicale din România, cu sediul social în București, Sos. Stefan cel Mare nr.
19-20, Sector 2, Tel: +4021 311 5380, Fax: +4021 311 5381, Cod Unic de înregistrare (CUI): 4967064,
reprezentată legal prin dl Acad. Prof. dr. Mircea IFRIM CHEN;
- Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, cu sediul în Iași, str. Universității
nr. 16, județ Iași, CUI: 4701100, reprezentată legal prin dl Prof. dr. SCRIPCARIU VIOREL și
reprezentant împuternicit dl. sef lucr. dr. BURLACU ALEXANDRU;
- Universitatea „Dunărea de Jos” – Galați, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 47, județ Galați,
CUI: 3127522, reprezentată legal prin dl Prof. dr. ing. BÎRSAN IULIAN GABRIEL și reprezentant
împuternicit dl. prof. dr. NECHITA AUREL;
- Universitatea Politehnica din București, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 313,
sector 6, CUI: 4183199, reprezentată legal prin dl COSTOIU MIHNEA COSMIN și reprezentant
împuternicit dl. prof. dr. ing. PRISECARU TUDOR;
- Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, cu sediul în București,
Bd. Mărăști nr. 59, sector 1, CUI: 4602041, reprezentată legal prin Prof. dr. SORIN MIHAI CÎMPEANU
și reprezentant împuternicit dl. Prof. dr. TEODORESCU RĂZVAN IONUȚ;
- Universitatea „Spiru Haret”, cu sediul în București, str. Ion Ghica nr. 13, sector 3, CUI: 14871616,
reprezentată legal prin domnul Conf. dr. AURELIAN BONDREA și reprezentant împuternicit dl. dr.
COSTIN LIANU;
Unitati medicale
- Spitalul Universitar de Urgență București, cu sediul în București, str. Splaiul Independenței nr. 169,
sector 5, CUI: 4283570, reprezentat legal prin d-na Șef Lucr. Dr. NICA ADRIANA ELENA;
- Spitalul Județean de Urgență – Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, str. Prahovei nr. 1-3, județ Satu
Mare, CUI: 3963722, reprezentat legal prin dl. Jr. MARC IOAN ADRIAN și reprezentant împuternicit
dna ec. MONICA MOISA;
- Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” – Constanța, cu sediul în Constanța, str.
B-dul Tomis nr. 145, județ Constanța, CUI: 4301103, reprezentat legal prin dl Șef Lucr. Dr. CĂTĂLIN
NICOLAE GRASA;
- Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” – Suceava, cu sediul în Suceava, str. B-dul 1
Decembrie 1918 nr. 21, județ Suceava, CUI: 4243983, reprezentat legal prin dl Ec. VASILE RÎMBU;
- Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brinzeu – Timișoara, cu sediul în Timișoara, str. Bulevardul
Liviu Rebreanu, Nr. 156, județ Timiș, CUI: 4663448, reprezentat legal prin dl Asist. Univ. Dr.
PATRASCU RAUL-FLORIAN-PETRISOR;
- Spitalul Județean de Urgență – Buzău, cu sediul în Buzău, str. Stadionului nr. 7, județ Buzău, CUI:
4055750, reprezentat legal prin dl Ec. CLAUDIU CONSTANTIN DAMIAN;
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Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu” – Cluj-Napoca, cu
sediul în Cluj–Napoca, str. Calea Moților nr. 19-21, județ Cluj, CUI: 4617719, reprezentat legal prin
domnul Jr. CRIȘAN FLORIN IOAN și reprezentant împuternicit dl. Conf. Dr. ADRIAN MOLNAR;
- Institutul de Boli Cardiovasculare – Timișoara, cu sediul în Timișoara, str. Gheorghe Adam nr. 13A,
județ Timiș, CUI: 5189211, reprezentat legal prin dl Conf. Dr. LUCA CONSTANTIN TUDOR;
- Spitalul Clinic Județean de Urgență – Brașov, cu sediul în Brașov, str. Calea București nr. 25, județ
Brașov, CUI: 4384117, reprezentat legal prin dl Dr. COBELSCHI CĂLIN PAVEL și reprezentant
împuternicit dl. dr. ORȚAN FLORIN;
- Institutul Clinic Fundeni – București, cu sediul în București, Sos. Fundeni nr. 258, sector 2, CUI:
4204003, reprezentat legal prin doamna Prof. dr. ANCA COLIȚĂ și reprezentant împuternicit dna
Prof. Dr. IOANA LUPESCU;
- Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” – Cluj-Napoca,
cu sediul în Cluj–Napoca, str. Constanța nr. 5, județ Cluj, CUI: 4354523, reprezentat legal prin dl Dr.
MLEŞNIŢE MIHAI ADRIAN;
- Spitalul Clinic Județean de Urgență – Craiova, cu sediul în Craiova, str. Tabaci nr. 1, județ Dolj, CUI:
5005142, reprezentat legal prin dl Dr. GEORGESCU EUGEN-FLORIN și reprezentant împuternicit dl.
Conf. Dr. CONSTANTIN CRISTIAN;
- Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” – Galați, cu sediul în Galați, str. Brăilei nr.
177, județ Galați, CUI: 3126853, reprezentat legal prin doamna Ec. DOBREA VALENTINA-ALINA;
- Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” – Iași, cu sediul în Iași, str. Bdul Carol I nr. 50, județ Iași, CUI: 8615184, reprezentat legal prin dl Prof. dr. GRIGORE TINICĂ;
- Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant – Târgu Mureș, cu sediul în Târgu
Mureș, str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 50, județ Mureș, CUI: 32051606, reprezentat prin
doamna Prof. Dr. KLARA BRÎNZANIUC;
- Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – București, cu sediul în București,
str. B-dul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1, CUI: 4284134, reprezentat legal prin dl Conf. Dr.
ALEXANDRU ULICI și reprezentant împuternicit dr. BOGDAN OLTEANU;
- Spitalul Județean de Urgență – Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 100, județ Prahova,
CUI: 2844545, reprezentat legal prin dl Ec. NICULESCU MARIUS și reprezentant împuternicit dl. dr.
ALBU MARIAN;
- Spitalul Clinc Județean de Urgență Ilfov, cu sediul în București, Bd. Basarabia nr. 49-51, Sector 2,
CUI: 14989140, reprezentat legal prin dl ing. LAZA CĂLIN MIRCEA;
- Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, cu sediul în București, Sos. Fundeni nr.
252, sector 2, CUI: 4203709 reprezentată legal prin doamna dr. KAJANTO LIDIA.
Institute de cercetare
- Institutul de Biologie și Patologie Celulară „Nicolae Simionescu”, cu sediul în București, str.
Bogdan Petriceicu Hașdeu nr. 8, sector 5, CUI: 4364268, reprezentat legal prin doamna Acad. MAYA
SIMIONESCU;
- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, cu sediul
în Măgurele, str. Atomiștilor nr. 409, județ Ilfov, reprezentat prin domnul dr. DASCĂLU TRAIAN;
Societati profesionale
- Societatea Română de Chirurgie Vasculară, cu sediul în Timișoara, Bd. Dr. Iosif Bulbuca nr. 10, cam
324, județ Timiș, CUI: 31853318, reprezentată legal prin doamna asist. univ. dr. RAȚĂ ANDREEA;
- Asociația Medicilor Radiologi Intervenționiști din Craiova, cu sediul în Craiova, cart. Craiovița
Nouă, Bd. Oltenia nr. 39, bl. 66F, sc. 1, ap. 3, județ Dolj, CUI: 37388840, reprezentată legal prin dl
conf. Dr. CONSTANTIN CRISTIAN;
- Fundația Academia de Medicină, cu sediul în București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 19-21, Sector 2,
CUI: RO 26132161, reprezentată legal prin domnul Acad. Prof. Dr. MIRCEA IFRIM CHEN.
1.2. Societati comerciale/profesionale din domeniul biomedical.
1.3. Societati comerciale/ONGuri/Societati profesionale din domenii complementare: consultanta
juridica, elaborare si management proiecte, IT, publicitate.
1.4. Componenta clusterului se actualizeaza periodic dupa acceptarea cererilor de inscriere de catre
Consiliul Director al Asociatiei AngioNET Cluster, validate ulterior de catre Adunarea Generala anuala.
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2.

SCOPUL ÎNFIINŢĂRII CLUSTERULUI AngioNET
Clusterul AngioNET urmarește să genereze şi să aplice inițiative şi activități legate de sănătate și de
îmbunătățirea sănătății și calității vieții în domeniul afecțiunilor cardiovasculare și oncologice. Clusterul
național AngioNET promovează şi încurajează inovarea prin cooperarea între companii, organizații,
universități şi entități publice având că rezultat creșterea competitivității economice și colaborării în echipe
interdisciplinare.
Misiunea Clusterului AngioNET: creșterea competitivității economice în domeniului bolilor cardiovasculare
și tumorilor digestive în România.

3.
-

-

-

-

-

4.
5.
-

-

-

Obiectivele Clusterului AngioNET:
cooperarea între actorii principali în domeniile de sănătate abordate: instituții publice din domeniul CD și
educație (universități, institute de CD, alte entități publice), unități spitalicești publice și private, companii,
organizații neguvernamentale, media s.a.;
creșterea competitivității economice a clusterului și membrilor acestuia;
promovarea clusterului ca entitate și a rezultatelor membrilor în comunitatea știintifica și de afaceri din
România, UE și celelalte țări nemembre UE;
dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare a clusterului și membrilor acestuia și încurajarea
accesului acestora la activitățile de cercetare clinică prin diagnostic imagistic și proceduri interventionale în
afecțiunile cardiovasculare, cerebro-vasculare, malformații în cardiologia pediatrică, anevrismele vaselor
periferice, tumori digestive;
promovarea introducerii conceptelor moderne de telemedicina, e/m-Health, decizie terapeutică prin
formarea de echipe interdisciplinare, cresterea timpului de calitate acordat de medici pacientilor prin
utilizarea tehnologiilor moderne;
promovarea și participarea la elaborarea politicilor, managementului și competitivității în domeniul de
sănătate abordat - strategie națională de tratament a afecțiunilor vizate aplicabilă teritorial uniform, în
centre specializate consacrate sau în centre mai noi cu experiență în creștere;
dezvoltarea de activități de formare personal specializat și transfer de know-how de la universități și
structuri de cercetare, inclusiv (nu și exclusiv) prin preluarea rezultatelor cercetării membrilor clusterului,
către entități socio-economice, capabile să materializeze cunoașterea în beneficiul lor sau al societății în
general.
Domenii de expertiză/activitate ale clusterului:
cercetare-dezvoltare în domeniul sănătății: boli cardiovasculare și tumori digestive abordabile prin
tehnologii imagistice moderne;
cercetare-dezvoltare în domenii complementare: biomedicina (bioinformatica, biologia celulară și
moleculară, IA/ML, fizica laserilor);
formare în domeniul bolilor cardiovasculare și tumorilor digestive;
servicii medicale;
campanii de comunicare, consultanță pentru management și afaceri in domeniul sanatatii;
producție, import, distribuție produse medicale.
Servicii propuse a fi furnizate de entitatea juridică a clusterului:
dezvoltarea instituționala a asociației clusterului prin promovarea de proiecte cu finantare multipla;
dezvoltarea clusterului prin atragerea de noi membri;
creșterea vizibilității clusterului, a serviciilor oferite si a rezultatelor obtinute de membrii acestuia, atât la
nivel național cât și internațional prin organizarea de evenimente pe teme comune de interes pentru
membrii clusterului, inclusiv prin constituirea unui portal informațional al Clusterului;
reprezentarea clusterului la nivel național și internațional;
incheierea de parteneriate în domenii comune de lucru cu alte organizații naționale sau internaționale și cu
alte asociații, inclusiv de tip „cluster”, din țară și străinătate pentru realizarea de transfer de expertiză,
elaborarea de proiecte comune;
asigurarea serviciilor suport pentru realizarea transferului rezultatelor cercetării;
facilitarea participării membrilor cluster-ului la târguri, expoziții locale, regionale, naționale și
internaționale;
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informarea membrilor Asociației cu privire la oportunitățile de dezvoltare proiecte in parteneriat si de
formare profesională continuă pentru personalul din cadrul organizațiilor membre ale clusterului, pe
domenii de interes pentru dezvoltarea clusterului;
acțiuni de consultanță, sprijin și lobby pentru organizațiile membre ale clusterului;

Clusterul AngioNET își propune promovarea și dezvoltarea competitivă a următoarelor direcții de dezvoltare
a sectorului de sănătate:
- cercetarea-dezvoltarea și inovarea;
- promovarea tehnologiilor inovative şi sustenabile în sănătate;
- dezvoltarea sectorului de afaceri din domeniul sănătății și creșterea capacității acestuia de cercetare,
dezvoltare și inovare, în corelare cu sprijinirea sectorului de producție al întreprinderilor, stimularea cererii
pieței pentru rezultatele cercetării și inovării la toate categoriile de utilizatori;
- dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare a întreprinderilor care interferează cu domeniul
sănătății și încurajarea accesului acestora la activitățile de cercetare;
- sprijinirea înfiintarii și dezvoltării de organizații noi în domeniu și atragerea de investiții noi în domeniul de
interes al Asociației - sănătatea;
- creşterea ofertei de servicii rezultate din activitatea CDI dezvoltată de unitățile membre ale Asociației şi
destinată mediului economic şi societății civile;
- optimizarea transferului de cunoştinte existente în cadrul entităților membre ale Asociației, către utilizatorii
acestora;
- asigurarea de asistență tehnică și consultanță privind domeniul de activitate al clusterului sau al membrilor
acestuia;
- inițierea, coordonarea și implementarea de proiecte naționale și internaționale în parteneriat cu organizații
din țară și din străinătate;
- participarea la parteneriate cu organizații naționale/regionale/locale;
- realizarea de proiecte sociale în domeniul sănătății.
6. ORGANIZARE SI FUNCTIONAREA CLUSTERULUI
Clusterul AngioNET este format din totalitatea membrilor fondatori care au constituit Asociatia AngioNET
Cluster, a membrilor care au aderat ulterior la Asociatia AngioNET Cluster, precum si din membrii cluster
conform regulilor stabilite prin prezentul Regulament.
În categoria membrilor Asociației sunt cuprinși:
- Membrii fondatori – cei care au constituit asociația și au contribuit moral și/sau material la fondarea și
constituirea patrimoniului asociației, ce beneficiază de drept de vot în cadrul Adunării Generale.
- Membrii asociați – persoanele fizice și/sau juridice care se asociază ulterior fondării, să contribuie moral
și/sau material la completarea patrimoniului asociației, prin hotărârea luată cu majoritate de voturi a
Adunării Generale și care dobândesc drept de vot în cadrul acesteia în schimbul achitării unei taxe de intrare.
- Membrii fără drept de vot - persoanele fizice și juridice care dobândesc calitatea de membru al Asociației
ulterior constituirii acesteia prin hotărârea Adunării Generale și care nu beneficiază de drept de vot în cadrul
acesteia.
- Membrii de onoare – persoanele fizice și juridice care aduc servicii deosebite asociației sau care sprijină
substanțial din punct de vedere financiar, care dobândesc acest statut în baza hotărârii Adunării Generale
în considerarea unor contribuții deosebite, la inițiativa Consiliului Director sau a unui Membru fondator ori
asociat, nefiind obligați la plata cotizației lunare și nebeneficiind de drept de vot în cadrul Adunării Generale.
În categoria membrilor Clusterului AngioNET sunt cuprinși, fara a fi in mod obligatoriu membrii ai Asociatiei:
- ONGuri/Societati profesionale din domeniul biomedical si alte domenii complementare;
- Autoritati publice centrale/locale din aria de actiune a clusterului.
- Societati comerciale din categoria intreprinderi mari, mijlocii si mici din domeniul biomedical;
- Societati comerciale din categoria intreprinderi mari, mijlocii si mici: consultanta juridica, elaborare si
management proiecte, IT, publicitate.
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Obținerea calității de membru al clusterului AngioNET se face prin cerere scrisă. Cererile scrise pentru a deveni
membru, sancțiunile, precum și orice alt document privitor la membrii clusterului care nu sunt si membrii ai
Asociației se va ține în mod distinct la secretariatul asociației, care asigură în același timp și secretariatul
clusterului.
7. DREPTURILE MEMBRILOR
Membrii Asociatiei
- Toți membrii au dreptul să participe la Ședințele Adunării Generale, să ia parte la dezbateri atât în ceea ce
privește activitatea Asociației cât și a problemelor de interes pentru aceasta;
- Membri fondatori și Membri asociați au dreptul la un singur vot fiecare în Adunarea Generală;
- Membri fondatori și Membri asociați au dreptul să fie aleși în Consiliul Director după expirarea primului
mandat în care sunt aleși doar Membrii fondatori;
- Membri fondatori și Membri asociați au dreptul să fie aleși în funcția de Președinte al Asociației;
- Toți membrii au dreptul sa beneficieze de serviciile și activitățile pe care Asociația si Clusterul le desfășoară
pentru membri;
- Toți membrii au dreptul să utilizeze calitatea de membru pentru promovarea imaginii proprii, pe baza
regulilor stabilite în manualul de identitate specific al Asociației;
- Toți membrii au dreptul să li se reprezinte, apere și promoveze interesele;
- Toți membrii au dreptul să se retragă din Asociație la cererea lor;
- Membrii fără drept de vot au posibilitatea să devina membri asociați prin achitarea taxei de intrare.
Membrii cluster AngioNET
- Toți membrii Cluster au dreptul să participe la Ședințele Adunării Generale, să ia parte la dezbateri atât în
ceea ce privește activitatea Asociației cât și a problemelor de interes pentru aceasta;
- Membrii care fac parte din categoria organizatiilor publice si profesionale au dreptul sa adere la Asociatie;
- Toți membrii Cluster au dreptul de a face parte din Consiliul Consultativ si din Grupurile de lucru;
- Toți membrii au dreptul sa beneficieze de serviciile și activitățile pe care Asociația si Clusterul le desfășoară
pentru membri;
- Toți membrii au dreptul să utilizeze calitatea de membru pentru promovarea imaginii proprii, pe baza
regulilor stabilite în manualul de identitate specific al Asociației;
- Toți membrii au dreptul să li se reprezinte, apere și promoveze interesele;
- Toți membrii au dreptul să se retragă din Cluster la cererea lor.
8. OBLIGAŢIILE MEMBRILOR
Membrii Asociatie
- Să respecte Statutul Asociației, precum și orice alte reguli stabilite de Asociație;
- Să-și achite la termen îndatoririle față de Asociație, respectiv cotizația lunară, iar în cazul Membrilor asociați
și a taxei de intrare;
- Să-și aducă aportul la realizarea scopului și obiectivelor Asociației AngioNET Cluster;
- Să respecte hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director;
- Să promoveze interesele Asociației si Clusterului;
- Să nu întreprindă acțiuni care prin natura lor pot leza imaginea Asociației AngioNET Cluster.
Membrii cluster AngioNET
- Să respecte Statutul Asociației, precum și orice alte reguli stabilite de Asociația Clusterului;
- Să-și achite la termen îndatoririle față de Asociația Clusterului, respectiv taxa de intrare și cotizația lunară;
- Să-și aducă aportul la realizarea scopului și obiectivelor Clusterului AngioNET;
- Să respecte hotărârile Adunării Generale, ale Consiliului Director si Consiliului Consultativ;
- Să promoveze interesele Asociației si Clusterului AngioNET;
- Să nu întreprindă acțiuni care prin natura lor pot leza imaginea Asociației si Clusterului AngioNET.
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9. ORGANELE DE CONDUCERE
Organele de conducere ale Clusterului sunt cele ale Asociației: Adunarea Generală, Consiliul Director,
Președintele la care se adauga Consiliul Consultativ al clusterului AngioNET format din 3 reprezentanti ai
societatilor comerciale/ONG-urilor/societatilor profesionale cuprinse la cap 1.2 si 1.3. si reprezentantii
Grupurilor de lucru constituite in cadrul clusterului.
Reprezentantii Grupurilor de lucru se aleg din totalitatea membrilor clusterului AngioNET.
10. ORGANELE ADMINISTRATIVE
Structura organizatorică a Asociației este: Director executiv, Aparat tehnic operational, Cenzor.
În plus, in cadrul Clusterului AngioNET se formeaza grupurile de lucru din care pot face parte toti membrii
clusterului.
Primele grupuri de lucru vor acoperi următoarele domenii:
- cercetare in domeniul bolilor cardiovasculare
- cercetare in domeniul bolilor oncologice
- transfer de cunoştinte între entități membre ale Clusterului, către alti utilizatori
- aplicatii IT, e/m Healh, IA si ML
- programe de formare si perfectionare profesionala,
- promovare si publicitate
Consiliul Director al asociației, împreună cu Consiliul Consultativ vor putea actualiza structura grupurilor,
validate cu ocazia adunariilor generale anuale ale Asociatiei.
Procesele verbale ale intalnirilor membrilor clusterului și ale Consiliului Consultativ vor fi distincte de cele ale
Asociației și vor fi semnate de cel putin un membru al Consiliului Director al Asociației.
Activitatea clusterului se desfasoara pe proiecte, promovate de Grupurile de lucru și derulate de organizatia
clusterului, respectiv Asociatia AngioNET cluster. Pentru fiecare proiect se stabileste un acord de parteneriat in
care sunt mentionate partile participante din cadrul membrilor clusterului, entitatea juridica coordonatoare,
care poate fi al Asociatia AngioNET Cluster, care poate delega o parte din competențe oricărui membru al
Clusterului AngioNET, resursele umane, financiare si materiale necesare pentru derulare proiect, fiind in directa
relatie cu contributia la dezvoltarea proiectelor.
Proiectele si delegarea coordonarii catre alte entitati juridice ale clusterului se supun aprobarii Consiliului
Director al Asociatiei clusterului.
Activitatile derulate pe proiecte se asimileaza din punct de vedere fiscal activitatilor economice, cu inregistrari
distincte în contabilitatea Asociației.
VENITURILE ASOCIAŢIEI CLUSTERULUI AngioNET
- Veniturile Asociației provin din: cotizațiile membrilor; taxele de intrare achitate de Membrii asociați;
resurse atrase de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale; venituri din participarea la proiecteprograme și din activitatea de implementare a acestora; venituri realizate din activități economice directe;
dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii; dividendele
societăților comerciale înființate de către Asociație sau la care Asociația este asociată sau acționară; donații,
sponsorizări sau legate; alte venituri provenind din activități desfășurate conform legii și în conformitate
cu scopul și obiectivele Asociației.
- Folosirea mijloacelor materialei bănești se face corespunzător hotărârii Adunării Generale.
- Asociația AngioNET Cluster are dreptul de a refuza orice donație, legate sau contribuție în cazul în care
acestea sunt oferite în termeni inacceptabili sau care contravin scopului Asociației.
- Cuantumul și frecvența cotizației lunare, cel al taxei de intrare sunt stabilite în Adunările generale ordinare
a Asociației, cu participarea Consiliului Consultativ al Clusterului AngioNET.
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