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IMPREUNĂ PENTRU SĂNĂTATEA INIMII TALE ! 

 

SOCIETATEA ROMÂNA DE CARDIOLOGIE 

 

FUNDAȚIA  ROMÂNĂ  A  INIMII 

 

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE PNEUMOLOGIE 

 

Acord de parteneriat 

 

I. Părțile acordului de parteneriat 

 

Art.1. Prezentul parteneriat se încheie între:  

 

1. SOCIETATEA ROMANA DE CARDIOLOGIE cu sediul in Bucuresti, str. Avrig nr. 63, 

sector 2, Romania, avand codul fiscal 5679116, numar de inregistrare Registrul Asociatiilor si 

Fundatiilor 2005/23.08.1990, cont Lei IBAN RO28BTRL04101205M6647601 deschis la 

Banca Transilvania, reprezentata legal prin dl. Dr.Gabriel Tatu Chitoiu, Președinte al 

Societatii Romane de Cardiologie denumită în continuare SRC, împreună cu partenerul 

său, Fundația Română a Inimii 

 

și  

 

2. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE PNEUMOLOGIE (SRP),  cu sediul în Bucureşti, 

Șoseaua Viilor, nr. 90 sector 5, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 

10250/A/2009, având Autorizaţia nr. S.C. 267/01.04.1991, cod de înregistrare fiscală 

4433929, cod IBAN RO38BRDE410SV20979184100, deschis la BRD Groupe Société 

Générale, sucursala Brătianu, reprezentată legal prin dl Prof. univ. dr. Florin Dumitru 

Mihălţan în calitate de Preşedinte,  denumită în continuare SRP  

 

Art. 2. - Parteneriatul este deschis, la el putând adera orice altă parte interesată, mass-media, 

autoritate publică locală, instituție, societate comercială sau organizație interesată de 

dezvoltarea acestor tipuri de proiecte. 

 

II. Scopul parteneriatului 

 

Art. 3. – Scopul principal al parteneriatului îl constituie cooperarea în crearea si 

implementarea de programe de educare a publicului larg, in special populatia tânără, in 

preventia bolilor cardiovasculare, prin proiecte comune SRC, FRI si ACC. 

 

Art. 4. – Direcția principală de cooperare a partenerilor este combaterea fumatului. Atingerea 

scopului se va face, in principal, prin următoarele mijloace (fără a se limita la acestea): 

1. Crearea de materiale educative tipărite și audiovideo privitoare la efectele nocive 

ale fumatului; 

2. Promovarea materialelor educative prin campanie comună antifumat în înstituții de 

învățământ, în mass-media și pe rețelele de socializare; 

3. Conferințe pentru publicul larg având drept subiect efectele nocive ale fumatului; 

4. Cooperare cu Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Învățământului pentru 

interzicerea fumatului în toate spațiile publice. 
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