ACTUL CONSTITUTIV
AL

ASOCIATIEI ROMANE DE ISTORIE A PRESEI

Subsemnaţii, Ilie Rad - Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice,
Administrative şi ale Comunicării, domiciliat în Cluj-Napoca, Str. Grigore Alexandrescu, nr. 24,
ap. 65, CNP 1550218120711, Elena Abrudan - Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe
Politice, Administrative şi ale Comunicării, domiciliată în Cluj-Napoca, Str.Antonio Gaudi, nr. 8,
CNP 2560420120659, Ion Maxim Danciu - Redactor şef la revista “Tribuna”, domiciliat în ClujNapoca, Str. Fântânele, nr. 63-65, ap. 328, CNP 1480217120661, Mirca Popa - Universitatea 1
Decembrie 1918 din Alba Iulia, domiciliat în Cluj-Napoca, Str. Donath, nr. 113, CNP
1390129120687, Mihaela Mureşan - Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale
Comunicării, domiciliat în Cluj-Napoca, Str.Unirii, nr. 21, ap. 41, CNP 2760309120678 membri
fondatori ai asociaţiei, în conformitate cu dispozitiile Ordonantei cu privire la asociatii si fundatii
nr. 26/30.01.2000 a Guvernului României (cu toate modificările aduse actului de bază, inclusiv
cele prevăzute în L. Nr. 246/18.07.2005, publicată în M.Of. Nr. 656/25.07.2005), ale prezentului
statut si în baza liberului consimtamânt si a liberei noastre initiative, am hotarât înfiintarea unei
asociatii, ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE ISTORIE A PRESEI, persoană juridică română de drept
privat, fără scop patrimonial, functionând ca institutie culturală, apolitică, non-guvernamentală si
non-profit, pe durată nedeterminată.

SCOPUL ASOCIATIEI
Scopul activitatii Asociatiei Romane de Istorie a Presei îl constituie promovarea studiilor si
cercetarilor in domeniul istoriei presei si coordonarea preocuparilor universitare si extrauniversitare deja existente în cadrul circumscris disciplinei, în vederea favorizarii cunoasterii
acesteia si a constituirii unei comunitati stiintifice de specialitate, apte sa îndeplineasca exigentele
cerute în acest domeniu la nivel international.

OBIECTIVELE ASOCIATIEI
În acest scop, Asociatia Româna de Istorie a Presei are în vedere urmatoarele:
a) coordonarea unei activitati stiintifice constante în domeniu (editarea si difuzarea unei publicatii
seriale de specialitate, organizarea de simpozioane si congrese);
b) încurajarea unui schimb international de materiale stiintifice la nivel institutional si înlesnirea
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unei racordari eficiente la mediile stiintifice internationale ale cercetatorilor români;
c) stabilirea unor legaturi si a unor colaborari cu alte institutii si asociatii cu profil înrudit din tara
si strainatate prin organizarea de sesiuni de comunicari si conferinte;
d) sprijinirea si stimularea oricaror actiuni de cercetare si studiu al disciplinei prin acordarea de
burse;
e) constituirea unei biblioteci care sa ofere posibilitatea consultarii unor lucrari si periodice de
specialitate;
f) realizarea unui muzeu al presei romanesti
g) publicarea de traduceri de specialitate, precum si a unor lucrari originale, sub forma de volume.
h) instituirea de premii, organizarea de concursuri

DENUMIREA ASOCIATIEI
Asociatia poarta denumirea “Asociaţia Română de Istorie a Presei” conform rezervarii nr. 42849
eliberata la 24.05.2006 de Ministerul Justitiei.

SEDIUL ASOCIATIEI
Sediul “Asociatia Romana de Istorie a Presei” este în Cluj-Napoca, Str. General Traian Moşoiu,
Nr. 71, putând deschide filiale în alte localitati din tara sau strainatate si putând fi schimbat în baza
hotarârii Adunarii generale sau a Consiliului director.

DURATA DE FUNCTIONARE A ASOCIATEI
Durata de functionare a asociatiei este pe termen nedeterminat.

PATRIMONIUL ASOCIATIEI
Patrimoniul initial este de 500 RON.

Organele de conducere, administrare si control ale “Asociatiei Romane de
Istorie a Presei”
a) Adunarea generală;
b) Consiliul director format din
Ilie Rad – preşedinte,
Marian Petcu - vicepreşedinte
Silvia Grosu - vicepreşedinte
Mircea Popa - vicepreşedinte
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Alexandrina Cernov – vicepreşedinte
Elena Abrudan –director executiv,
Aurelia Lăpuşan – secretar executiv
c) Cenzor - Mihaela Mureşan
Elena Abrudan este împuternicită să facă demersurile necesare dobândirii personalităţii juridice
a Asociaţiei.
Întocmit azi…………
Membri fondatori:
Ilie Rad
Elena Abrudan
Mircea Popa
Ion Maxim Danciu
Mihaela Mureşan
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