STATUTUL
„ASOCIAȚIEI DE ISTORIE BALCANICĂ”
CAP. I. DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. Asociația poartă denumirea „Asociația de Istorie Balcanică” conform rezervării nr.
159026 eliberată la 15.02.2017 de Ministerul Justiției. Abrevierea folosită va fi AIB.
Art. 2. Sigla și ștampila AIB vor fi stabilite de Adunarea Generală.
Art. 3. Sediul „Asociației de Istorie Balcanică” este în ....., și poate fi schimbat în baza
hotărârii Adunarii Generale sau a Consiliului Director. De asemenea, cu acordul majorităţii
simple a Adunării Generale, se pot deschide filiale în alte localităţi din ţară sau în străinatate.
Art. 4. Durata de funcţionare a Asociației este pe termen nedeterminat.
CAP. II. SCOPUL ASOCIAȚIEI
Art. 5. Asociația de Istorie Balcanică are drept scop:
a) să dezvolte și să promoveze cercetarea interdisciplinară în domeniul istoriei balcanice,
mai ales în următoarele subdomenii disciplinare: istorie politică, istorie culturală, istorie socială,
istorie orală, istoria ştiinţelor, preistorie, istorie economică, istorie urbană, istorie literară, istoria
artei, istoria comunicării, arheologie;
b) coordonarea preocupărilor universitare şi extra-universitare, în cadrul circumscris
științelor istorice, în vederea constituirii unei comunităţi de specialitate, apte să îndeplinească
exigenţele cerute în acest domeniu, la nivel regional și internațional;
c) promovarea gândirii științifice şi raționale, a libertăţii de gândire şi de exprimare, a
valorilor umane;
d) formarea personalității științifice a tinerilor istorici;
e) colaborarea cu instituții de învățământ preuniversitar și superior din România și din
alte țări.
CAP. III. OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI
Art. 6. Pentru realizarea scopului urmărit, Asociația de Istorie Balcanică desfășoară
următoarele activități:
a) oferă un cadru pentru activitatea științifică a membrilor săi, în domeniul istoric legat de
spațiul balcanic;
b) editează şi difuzează lucrări și publicaţii seriale de specialitate, pe orice suport (tipărit
și online). Eventualele venituri provenite din comercializarea acestor publicaţii se vor constitui în
fonduri gestionate cu acordul Adunării Generale;
c) organizează reuniuni ştiinţifice (simpozioane, conferințe, dezbateri şi congrese
naționale și internaționale, atât în România, cât și în alte state);
d) încurajează schimbul internaţional de materiale ştiinţifice la nivel instituţional și
facilitează o racordare eficientă la mediile ştiinţifice internaţionale a cercetătorilor români;
e) stabilește legături și colaborări cu alte instituţii şi asociaţii cu profil înrudit, din ţară şi
din străinatate, prin organizarea de sesiuni de comunicări şi conferinţe;

f) realizează, întreține și actualizează o pagină web destinată exclusiv Asociației;
g) editează traduceri de specialitate şi lucrări cu caracter științific, metodologic și
metodic;
h) înființează o bibliotecă digitală, care să ofere posibilitatea consultării unor lucrări şi
periodice de specialitate;
i) în funcție de venituri, sprijină și stimulează orice fel de acţiuni de cercetare şi studiu în
domeniul istoriei locale, naționale sau regionale, prin acordarea de burse;
j) oferă premii, organizează concursuri naționale și internaționale.
CAP. IV. PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI
Art. 7. Patrimoniul iniţial este de 200 (două sute) RON, conform extrasului de cont din
data de … banca… filiala … sector … București.
CAP. V. CATEGORIILE DE RESURSE PATRIMONIALE ALE ASOCIAȚIEI
Art. 8. Finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcționare a AIB se asigură prin:
a) cotizaţiile anuale ale membrilor Asociației;
b) subvenţii;
c) sponsorizări din ţară sau străinătate;
d) alte surse dobândite de la persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate, sub
formă de donaţii sau drepturi de autor;
e) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
f) alte venituri permise de lege.
Art. 9. AIB poate înfiinţa, potrivit legii, filiale, cu capital exclusiv al Asociației, realizat
din venituri sau din donaţii, precum şi în asociere cu alte capitaluri, si prin încheierea unor
convenții de cooperare cu alte persoane juridice, române ori străine.
Art. 10. AIB poate dobândi şi achiziţiona bunuri mobile şi imobile de la persoane fizice,
persoane juridice, asociaţii din ţară şi străinătate, exercitând posesia şi uzul asupra acestora,
conform destinaţiilor hotărâte de organelor de conducere ale Asociației.
CAP. VI. CALITATEA DE MEMBRU AL ASOCIAȚIEI.
MODALITĂȚI DE DOBÂNDIRE ȘI PIERDERE A CALITĂŢII DE MEMBRU
Art. 11. Membrii Asociației sunt:
a) membri fondatori;
b) membri de onoare;
c) membri individuali.
Art.12. Membrii fondatori sunt persoanele care au participat la constituirea patrimoniului
Asociației şi la înfiinţarea acesteia.
Art.13. Pot fi membri de onoare personalităţi care prin manifestările lor sprijină
activitatea AIB sau care au înregistrat performanțe științifice deosebite.

Art.14. Calitatea de membru de onoare se acordă de către Președinte, la propunerea a cel
puțin trei membri din conducerea Asociației.
Art.15. Calitatea de membru de onoare se dovedeşte cu diploma eliberată de Asociație.
Diplomele vor înregistrate, înseriate, şi vor fi predate membrilor de onoare după validarea
acestora în Consiliul Director.
Art.16. Poate deveni membru al AIB orice persoană fizică, din țară sau din străinătate,
care aderă la prezentul Statut şi la obiectivele Asociației, şi ale cărei preocupări s-au concretizat
prin publicarea în orice formă, a unor lucrari de specialitate în domeniul istoriei. Prin lucrări de
specialitate se înțeleg studii, cărți, traduceri, CD-uri și filme pe teme și/sau având conținut
științific. Pot deveni membri și persoanele care sprijină şi promovează activitatea Asociației.
Art. 17. Calitatea de membru poate fi dobândită prin manifestarea în mod expres a
aceastei dorinţe sub forma unei cereri individuale către Președinte, însoțită de recomandarea unui
membru al Asociației și un curriculum vitae în care să existe o listă a publicaţiilor. Cererea de
aderare se aprobă după verificarea condiţiilor cerute de Statut, de către Consiliul Director. O dată
cu acceptarea candidaturii şi afilierea la AIB, orice nou membru va achita o taxă de înscriere ce
va fi stabilită de Adunarea Generală.
Art. 18. Membri individuali pot fi:
a) profesori universitari, conferențiari, lectori și asistenți;
b) cercetători din institutele de istorie, arhiviști, muzeografi, bibliotecari și alți specialiști
în domeniul istoriei;
c) doctoranzi, masteranzi, studenți.
Art. 19. Calitatea de membru al Asociației se pierde:
a) prin excludere, în următoarele cazuri:
a.1) producerea de prejudicii morale sau materiale Asociației, prin activitatea desfaşurată;
a.2) încălcarea statutului și a normelor recunoscute de Asociație în regulamentele proprii
de organizare internă şi de funcţionare, aprobate de organele de conducere, precum și
condamnarea pentru fapte penale;
b) în urma lipsei oricărei activități științifice;
c) la cerere, comunicată în scris Consiliului Director. Dreptul de a se retrage este
necondiţionat. Solicitantului i se va acorda un termen de 5 zile de reflexie ;
înainte de a considera renunţarea sa ca definitivă
d) prin neachitarea cotizaţiei timp de un an;
e) prin absență nemotivată repetată de la Adunarea Generală (mai mult de 2 absențe
consecutive), cu excepţia membrilor de onoare;
Art. 20. Excluderea din AIB a unui membru va fi hotărâtă de Consiliul Director în urma
sesizării scrise a unuia dintre membrii Consiliului sau ai AIB, cu expunerea motivelor pentru
care se propune excluderea unui membru.
CAP. VII. DREPTURI SI OBLIGAȚII ALE MEMBRILOR
Art. 21. Membrii Asociației au urmatoarele drepturi:
a) să aleagă şi să fie aleși în organele de conducere ale AIB;
b) să propună Adunării Generale măsuri de îmbunătăţire a activităţii;
c) să fie informaţi în legătură cu evenimentele organizate de AIB și/sau la care Asociația
este co-organizator;

d) să participe ca delegați la manifestările ce se înscriu în realizarea scopului AIB;
e) să participe la activitaţile AIB în ţară sau străinătate;
f) să colaboreze la publicaţiile Asociaţiei;
g) să fie invitați de alte organizaţii similare din țară sau din străinătate, pentru schimb de
experienţă;
h) să invite, cu acordul Consiliului Director, cercetători, personalități culturale din țară și
dn străinătate care să participe la evenimentele organizate de AIB.
Art. 22. Membrii AIB au urmatoarele obligații:
a) să participe la activităţile științifice pe plan local, național, regional și internațional
organizate de AIB;
b) să contribuie la realizarea obiectivelor AIB;
c) să contribuie la dezvoltarea patrimoniului, să protejeze baza materială a Asociației, săşi achite cotizaţia anuală stabilită de Adunarea Generală.
CAP. VIII. ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRAŢIE ŞI CONTROL
Art. 23. Organele de conducere, administrare şi control ale AIB sunt: a) Adunarea
Generală; b) Consiliul Director; c) Cenzorul.
CAP. IX. ADUNAREA GENERALĂ
Art. 24. Adunarea Generală este organul de conducere al „Asociației de Istorie
Balcanică”, alcătuit din totalitatea membrilor.
Art. 25. Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară, cel putin o dată pe an sau în
sesiuni extraordinare, ori de câte ori este nevoie. Adunarea Generală este legal constituită dacă
întrunește cvorumul necesar de jumătate plus unu. Dacă la prima convocare nu este întrunit
cvorumul necesar, Adunarea Generală va fi suspendată şi reconvocată la o data ulterioară, care
nu va fi mai devreme de 7 zile și nici mai tărziu de 30 de zile calculate de la data la care s-a făcut
prima convocare.
Art. 26. Pentru validitatea hotarârilor Adunării Generale este necesară:
a) prezenţa a cel puțin jumătate plus unu din membrii sai;
b) hotărârile să fie luate cu majoritate de voturi de cel putin o jumătate plus unu din
numărul membrilor prezenţi. În caz de paritate, Președintele AIB decide;
c) data la care se convoacă Adunarea Generală ordinară se stabilește de către Consiliul
Director și se comunică cu cel puțin cu o lună înaintea întrunirii, prin înștiințări scrise, telefonice,
e-mail ori pe site-ul Asociației;
d) membrii pot vota în Adunarea Generală personal sau prin reprezentare, iar înainte de
Adunarea Generală, prin corespondență poștală sau mijloace electronice. În cazul votului prin
reprezentare, procura poate fi descărcată de pe website-ul AIB și trimisă prin poștă la sediul
Asociației, sau poate fi trimisă prin e-mail, semnată olograf și scanată. Pentru exercitarea
dreptului de vot prin reprezentare, mandantul va da persoanei care îl reprezintă toate
instrucţiunile specifice pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi. Din rândul membrilor, se
poate desemna o singură persoană pentru reprezentare. Procura este valabilă numai la şedinţa
Adunării Generale pentru care a fost acordată. În vederea identificării mandatarului, la momentul

participării la sedinţă acesta va avea asupra sa actul de identitate. Mandantul are obligația de a se
asigura că procura trimisă prin poștă sau pe cale electronică trebuie să ajungă cu cel mult 24 de
ore înainte de ședința Adunării Generale. Formularul de vot prin corespondență poate fi trimis la
sediul AIB, în original, sau prin e-mail, scanat, având ataşată semnătura olografă. În situaţia în
care membrul care şi-a exprimat votul prin corespondenţă participă personal sau prin
reprezentant la Adunarea Generală, votul exprimat prin corespondenţă este anulat, fiind luat în
considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Membrul care și-a exprimat votul
prin corespondență are obligația de a se asigura că formularul trimis prin poștă sau e-mail trebuie
să ajungă cu cel mult 24 de ore înainte de ședința Adunării Generale. Membrii care au votat prin
corespondență sunt considerați prezenți în adunare;
e) fiecare dintre membrii fondatori au drept de veto împotriva unor propuneri supuse
aprobării Adunării Generale, în situația în care consideră că propunerea contravine intereselor
Asociației sau scopului pentru care s-a înființat aceasta. În urma opoziției membrilor fondatori,
propunerea nu va intra în dezbaterile Adunării Generale. Veto-ul este valabil doar dacă cel puțin
doi dintre cei trei membri fondatori își exercită acest drept.
Art. 27. Atribuţiile Adunării Generale sunt următoarele:
a) alege si îl revocă pe Preşedintele AIB;
b) alege şi îi revocă pe membrii Consiliului Director și stabilește funcțiile acestora;
c) alege şi revocă Cenzorul sau Comisia de Cenzori, după caz;
d) aprobă şi modifică planul de activitate al AIB, propus de Consiliul Director;
e) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, elaborate de Consiliul
Director;
f) stabilește cuantumul taxei de înscriere şi a cotizaţiei; Adunarea Generală va stabili cu
ce periodicitate va fi plătită cotizaţia: lunar, trimestrial, semestrial sau anual; de asemenea, va
stabili perioada de graţie când restanţierii pot achita cotizaţia, fără a-şi pierde calitatea de
membru al Asociației;
g) modifică actul constitutiv şi statutul, la iniţiativa Consiliului Director sau cel puţin o
treime dintre membrii AIB şi cu votul a cel puţin două treimi dintre cei prezenţi la şedinţă;
h) înfiinţează filiale în țară sau în străinătate;
i) decide dizolvarea şi lichidarea Asociației; stabileşte destinaţia bunurilor rămase după
lichidare;
j) ia orice altă măsură care nu este dată prin statut în competenţa unui alt organ.

CAP. X. CONSILIUL DIRECTOR
Art. 28. Consiliul Director este organul executiv de conducere al activităţii AIB, alcătuit
din trei membri, aleşi dintre membrii Adunării Generale, după cum urmează: Preşedinte,
Vicepreşedinte şi Secretarul Trezorier. Numărul de membri al Consiliului Director poate fi
modificat de Adunarea Generală. O persoană poate deţine aceeaşi funcţie în Consiliul Director
cel mult două mandate consecutive, un mandat având durata de 4 (patru) ani.
Art. 29. Atribuţiile Consiliului Director sunt următoarele:
a) elaborează programul de activitate al AIB şi bugetul de venituri si cheltuieli, care sunt
supuse aprobării Adunării Generale;
b) analizează şi aprobă propunerile Preşedintelui AIB privind activităţile curente ale
acesteia, precum şi modul de organizare a activităţilor;

c) întocmeşte anual un raport de activitate al AIB;
d) stabileşte structura organizatorică şi atributele compartimentelor funcţionale;
e) hotarăşte, atunci când este cazul, schimbarea sediului AIB;
f) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală ;
g) decide primirea și excluderea de membri individuali, în acord cu prevederile cap. VI,
art. 19. Pentru validitatea deciziilor este necesar acordul tuturor membrilor.
Art. 30. Consiliul Director se întruneşte în fiecare trimestru, în ședințe ordinare, precum
şi la solicitarea Președintelui. Deciziile luate sunt consemnate în scris și validate cu acordul
tuturor celor trei membri; dacă unul dintre membri nu poate fi prezent în ședință, din motive
obiective, va fi necesară informarea acestuia şi obţinerea acordului său ulterior.
Art. 31. Din Consiliul Director este exclus oricare din membrii săi care absentează
nemotivat la trei şedinţe consecutive sau la patru ședințe intr-un an. În cazul excluderii unui
membru, Consiliul poate alege un alt membru, care va fi validat la prima Adunare Generală.
Art. 32. Consiliul Director are drept de veto faţă de o decizie a Adunării Generale, dacă
toţi cei trei membri sunt unanimi faţă de decizia Adunării Generale.
Art. 33. Dintre membrii Consiliului Director, Preşedintele este ales de majoritatea
Adunării Generale pentru un mandat de patru (4) ani. Atribuțiile lui sunt următoarele :
a) coordonează activitatea Consiliului Director și a AIB, pe care o reprezintă în relaţiile
interne și internaționale;
b) asigură legătura dintre societate şi alte structuri similare;
c) angajează patrimonial Asociaţia prin actele încheiate în numele acesteia cu terţii.
Art. 34. Vicepreşedintele cooperează cu Președintele pentru realizarea activităţii AIB.
Durata mandatului său este de patru (4) ani.
Art. 35. În absenţa Președintelui, Vicepreşedintele îndeplineşte toate atribuţiile acestuia,
inclusiv dreptul de semnătură pe documentele care implică activitatea Asociației. Dreptul de
semnătură poate fi transferat Vicepreședintelui, pe o perioadă limitată, de maximum trei luni.
Art. 36. Secretarul Trezorier este responsabil de administrarea patrimoniului și a
fondurilor Asociației. El are obligaţia de a întocmi procesele verbale ale tuturor şedinţelor
organismelor de conducere și de a colecta cotizațiile. Secretarul Trezorier este responsabil și de
întocmirea unor rapoarte privind situaţia financiară și de crearea unei arhive a sponsorilor şi a
potenţialilor sponsori.
Art. 37. Secretarul Trezorier, propus de Preşedinte, este numit de Consiliul Director, cu
majoritate simplă de voturi. Durata mandatului său este de patru (4) ani.

CAP. XI. CENZORUL
Art. 38. Activitatea financiară a Asociației este verificată de un Cenzor, care funcționează
potrivit legislaţiei în vigoare. Cenzorul este organul propriu de control financiar intern al
Asociației şi este desemnat de Adunarea Generală. Dacă este nevoie, Adunarea Generală poate
aproba înființarea unei Comisii de Cenzori, compusă din trei membri, care să preia atribuțiile de
control al activității Asociației. Din Comisia de Cenzori trebuie să facă parte cel puțin un
membru al Asociației și un expert contabil.
Art. 39. Fiecare dintre membri, care nu face parte din Consiliul Director, poate exercita
dreptul de control financiar intern pentru întreaga perioadă de timp în care Asociația nu are un
cenzor desemnat.

Art. 40. În cazul în care numărul membrilor AIB va fi mai mare de cincisprezece membri
înscrişi, controlul financiar intern se va exercita în mod obligatoriu de către un cenzor, care va
putea fi numit numai de către Adunarea Generală, pentru o perioadă de doi ani.
Art. 41. Atribuţiile Cenzorului sunt urmatoarele:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul AIB;
b) întocmeşte rapoarte privind activitatea financiară a AIB, pe care le prezintă Adunării
Generale;
c) verifică bilanţurile contabile întocmite de Secretarul Trezorier.
CAP. XII. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art. 42. „Asociația de Istorie Balcanică” dispune de cont bancar.
Art. 43. Încetarea activitatii AIB poate avea loc numai ca urmare a hotărârii de dizolvare,
luată cu o majoritate de patru cincimi din numărul membrilor Adunării Generale. În caz de
dizolvare a Asociației, 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.
Art. 44. Membrii fondatori își pot exercita dreptul de veto în cazul în care Adunarea
Generală hotărește dizolvarea AIB sau fuziunea cu o altă Asociație.
Art. 45. Prezentul Statut a fost adoptat de membrii fondatori ai „Asociației de Istorie
Balcanică” astăzi, 31.03.2017 în București, în 11 exemplare originale, din care 10 s-au înmânat
părţilor azi, 31.03.2017.
Art. 46. Prezentul Statut se completează cu prevederile Actului Constitutiv al AIB
precum şi cu celelalte dispoziţii legale aplicabile.

Membri fondatori:
Dragnea Mihai ______________________________
Lepăr Ana-Maria ___________________________
Zamfir Constantin ____________________________

