STATUTUL
ASOCIAŢIEI 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 ASOCIAŢIEI
Scopul activitatii Asociatiei Romane de Istorie a Presei îl constituie promovarea studiilor
şi cercetărilor în domeniul istoriei presei şi coordonarea preocupărilor universitare şi extrauniversitare deja existente în cadrul circumscris disciplinei, în vederea favorizării cunoaşterii
acesteia şi a constituirii unei comunităţi ştiinţifice de specialitate, apte să îndeplinească exigenţele
cerute în acest domeniu la nivel internaţional.
OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI
În acest scop, Asociaţia Română de Istorie a Presei are în vedere următoarele:
a) coordonarea unei activităţi ştiinţifice constante în domeniu (editarea şi difuzarea unei publicaţii
seriale de specialitate, organizarea de simpozioane şi congrese);
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b) încurajarea unui schimb internaţional de materiale ştiinţifice la nivel instituţional si înlesnirea
unei racordări eficiente la mediile ştiinţifice internaţionale ale cercetătorilor români;
c) stabilirea unor legături şi a unor colaborări cu alte instituţii şi asociaţii cu profil înrudit din ţară
şi străinatate prin organizarea de sesiuni de comunicări şi conferinţe;
d) sprijinirea şi stimularea oricăror acţiuni de cercetare şi studiu al disciplinei prin acordarea de
burse;
e) constituirea unei biblioteci care să ofere posibilitatea consultării unor lucrări şi periodice de
specialitate;
f) realizarea unui muzeu al presei românesti
g) publicarea de traduceri de specialitate, precum şi a unor lucrări originale, sub formă de volume.
h) instituirea de premii, organizarea de concursuri
DENUMIREA ASOCIAŢIEI
Asociaţia poarta denumirea “Asociaţia Română de Istorie a Presei” conform rezervarii nr. 52656
eliberata la 18. 05. 2007 de Ministerul Justitiei.
SEDIUL ASOCIAŢIEI
Sediul “Asociaţia Română de Istorie a Presei” este în Cluj-Napoca, Str. General Traian Moşoiu,
Nr. 71, putând deschide filiale în alte localităţi din ţară sau străinatate si putând fi schimbat în baza
hotarârii Adunarii generale sau a Consiliului director.
DURATA DE FUNCŢIONARE A ASOCIAŢIEI
Durata de funcţionare a asociaţiei este pe termen nedeterminat.
PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI
Patrimoniul iniţial este de 500 RON.
CALITATEA DE MEMBRU AL ASOCIAŢIEI. MODALITĂŢI DE DOBÂNDIRE SI
PIERDERE A CALITĂŢII DE ASOCIAT
1. Membrii asociaţiei sunt:
a) membri fondatori;
b) membri de onoare;
c) membri.
2. Membrii fondatori sunt persoanele care au participat la constituirea patrimoniului asociaţiei şi la
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înfiinţarea acesteia.
3. Pot fi membri de onoare personalităţi, oameni de ştiinţă şi cultură, care prin activitatea lor
sprijină activitatea asociaţiei.
4. Calitatea de membru de onoare se acordă de către preşedintele executiv la propunerea a cel
putin 3 membri din conducerea asociaţiei.
5. Poate deveni membru al asociaţiei orice persoană fizică, care aderă la prezentul statut şi la
obiectivele asociaţiei, şi ale cărei preocupări în domeniul jurnalismului s-au concretizat sub forma
de lucrări, studii, traduceri, lucrări de diplomă sau teze de doctorat cu tematica aspecifică, fără nici
o altă restricţie în afara condiţiilor prevăzute în aliniatul precedent, şi care îsi manifesta în mod
expres această dorinţă, printr-o cerere individuală. Cererea de aderare se aprobă dupa verificarea
condiţiilor cerute de statut, de către Adunarea generală, urmând a se îndeplini cerintele art. 33.
alin. 1) si 2) din OG nr. 26/2000.
6. Calitatea de membru al asociaţiei se pierde:
a) prin excludere, în următoarele cazuri:
- producerea de prejudicii morale şi materiale asociaţiei prin activitatea proprie desfaşurată;
- încălcarea statutului si a normelor recunoscute de asociaţie în regulamentele proprii de
organizare internă şi funcţionare, aprobate de organele de conducere, precum şi condamnarea
pentru fapte penale;
b) la cerere.
c) prin neachitarea cotizaţiei timp de 2 ani.
DREPTURI SI OBLIGATII ALE ASOCIAŢILOR
1. Membrii asociaţiei au urmatoarele drepturi:
a) cele prevăzute de prezentul statut şi prevederile legale în vigoare
b) să aleagă şi să fie ales în organismele asociaţiei
c) să propună Adunării Generale măsuri de îmbunătăţire a activităţii
d) să beneficieze de serviciile mijlocite de asociaţie
e) să fie informaţi în legătură cu evenimentele importante pentru activitatea lor
f) să participe ca delegati ai asociaţiei la manifestările ce se înscriu în realizarea scopului asociaţiei
g) să participe la activitaţile asociaţiei în ţară sau străinătate
h) să fie invitat de alte organizaţii similare pentru schimb de experienţă
2. Membrii asociaţiei au urmatoarele îndatoriri
a) să respecte prezentul statut
b) să participe la activităţi şi să-şi îndeplinească atribuţiile ce le revin
c) să contribuie la realizarea obiectivelor asociaţiei
3

d) să contribuie la dezvoltarea patrimoniului, să protejeze baza materială a asociaţiei, să-şi achite
cotizaţia
e) să menţioneze apartenenţa la asociaţie pe operele publicate, când participă la manifestări
ştiinţifice din ţară sau străinătate
3. Membrii asociatâţiei pot susţine material, financiar sau prin alte mijloace scopul şi activitatea
asociaţiei.
CATEGORIILE DE RESURSE PATRIMONIALE ALE ASOCIAŢIEI
1. Finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi functionare a asociaţiei se asigură prin:
a) cotizaţiile anuale ale membrilor asociaţi, stabilite de Adunarea generală
b) subvenţii
c) sponsorizări din ţară sau străinătate
d) alte surse dobândite pe cale legală de la persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate,
donaţii
2. Asociaţia poate înfiinţa, potrivit legii, entităţi proprii, cu capital exclusiv al asociaţiei, realizat
din venituri proprii sau din donaţii, precum şi în asociere cu alte capitaluri,ş si prin încheierea unor
conventii de cooperare cu alte persoane juridice, române ori străine.
3. Asociaţia poate dobândi şi achiziţiona bunuri mobile şi imobile, valori de orice natură de la
persoane fizice, persoane juridice, asociaţii din ţară şi străinătate, exercitând posesia şi uzul asupra
acestora conform destinaţiilor şi voinţei organelor de conducere ale Asociaţiei.
ATRIBUŢIILE ORGANELOR DE CONDUCERE, ADMINISTRAŢIE ŞI CONTROL
1. Organele de conducere, administrare şi control ale “Asociaţiei Române de Istorie a Presei”sunt:
a) Adunarea generală;
b) Consiliul director;
c) Cenzorul;
ADUNAREA GENERALĂ
Adunarea generală este organul suprem de conducere al “Asociaţiei Române de Istorie a Presei” şi
este alcatuită din totalitatea asociaţilor.
1. Atribuţiile Adunării generale sunt următoarele:
a) alege si revocă preşedintele executiv al asociaţiei;
b) alege şi revocă membrii Consiliului director;
c) alege şi revocă Cenzorul
d) aprobă şi modifică programul de activitate al asociaţiei propus de Consiliul director
4

e) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil, elaborate de Consiliul director;
f) înfiinţează filiale
g) modifică actul constitutiv şi statutul
h) alege membrii Consiliului director
i) decide dizolvarea şi lichidarea asociaţiei; stabileşte destinaţia bunurilor rămase după
lichidare
j) ia orice altă măsură care nu este interzisă prin lege sau care nu este dată prin statut în
competenţa unui alt organ.
2. Adunarea generală se întruneşte în sesiune ordinară, cel putin o data pe an sau în sesiuni
extraordinare, ori de câte ori este nevoie. Preşedintele Adunării Generale este directorul executiv.
Pentru validitatea hotarârilor Adunării generale este necesară:
a) prezenţa a cel putin jumătate din membrii sai;
b) hotarârile să fie luate cu majoritate de voturi de cel putin o jumătate plus unu din numărul
membrilor prezenţi.
CONSILIUL DIRECTOR
Consiliul director este organul executiv de coordonare a activităţii curente a “Asociaţiei Române
de Istorie a Presei” şi este alcătuit din 7 membri, aleşi dintre membrii Adunării generale, după cum
urmează: preşedinte, vicepreşedinţi, director executiv şi secretarul executiv.
1. Atribuţiile Consiliului director sunt următoarele:
a) elaborează programul de activitate al asociaţiei pe baza proiectului propus de Consiliul de
onoare şi bugetul de venituri si cheltuieli, care sunt supuse aprobării Adunării generale;
b) analizează şi aprobă propunerile preşedintelui asociaţiei privind activităţile curente ale acesteia,
precum şi modul de organizare a activităţilor;
c) întocmeşte raportul de activitate al asociaţiei, bugetul de venituri şi cheltuieli, pe care le prezintă
Adunării generale;
d) stabileşte structura organizatorică şi atributele compartimentelor funcţionale;
e) hotarăşte, atunci când este cazul, schimbarea sediului asociaţiei;
f) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Adunarea generală.
2. Consiliul director se întruneşte în fiecare trimestru, precum şi la solicitarea directorului
executiv.
Deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenţi.
3. Preşedintele supervizează din punct de vedere cultural şi ştiinţific orientarea generală a
activităţilor asociaţiei. Dintre membrii Consiliului director este ales de majoritatea Adunării
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generale, pentru un mandat de 4 ani, preşedintele asociaţiei, care o reprezintă pe aceasta în relaţiile
cu instituţiile culturale din ţară şi din străinătate şi coordonează activitatea Consiliului director.
Directorul executiv al asociatiei este ales cu o majoritate de două treimi din totalul membrilor
acesteia, pe o perioada de 4 ani.
Mandatul directorului executiv se reînnoieste la fiecare 4 ani.
4. Directorul executiv reprezintă asociaţia în toate actele sale şi realizează conducerea operativă a
acesteia. El conduce de asemenea activitatea Consiliului director.
5. Directorul executiv şi secretarul executiv sunt numiti de către preşedinte, la propunerea
Adunării generale.
6. Vicepreşedintele cooperează cu directorul executiv pentru realizarea activităţii asociaţiei.
În absenţa directorului executiv, vicepreşedintele îndeplineşte toate atribuţiile acestuia.
7. Secretarul executiv urmăreste aducerea la îndeplinire a hotărârilor organelor de conducere ale
asociaţiei.
CENZORUL
Activitatea financiară a asociaţiei este verificată de un Cenzor, care functionează potrivit legislaţiei
în vigoare.
Cenzorul este organul propriu de control al asociaţiei şi este desemnat de Adunarea generală
Atribuţiile Cenzorului sunt urmatoarele:
a) analizeaza si verifica activitatea asociatiei sub aspect financiar;
b) întocmeşte un raport privind activitatea financiară a asociaţiei, pe care îl prezintă Adunării
generale.

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
1. “Asociaţia Româna de Istorie a Presei” dispune de cont bancar.
2. Încetarea activitatii Asociaţiei Române de Istorie a Presei poate avea loc numai ca urmare a
hotarârii de dizolvare, luată cu o majoritate de patru cincimi din numarul membrilor Adunării
generale. În caz de dizolvare a Asociaţiei, bunurile rămase în urma dizolvării vor fi predate
unei persoane juridice non-profit, cu scop similar, care urmează a fi desemnată de Adunarea
Generală, cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinta de dizolvare.
3. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.
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4. Prezentul statut a fost adoptat de membrii fondatori ai Asociatiei Române de Istorie a Presei
astazi, 15 noiembrie, 2005, în Cluj-Napoca, în 6 (şase) exemplare originale, din care 5 (cinci) s-au
înmânat părţilor azi,

Membri fondatori:
Ilie Rad
Elena Abrudan
Mircea Popa
Ion Maxim Danciu
Mihaela Mureşan
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