S-a cerut autentificarea şi înregistrarea următorului:

STATUTUL
ASOCIAŢIEI
“ SOCIETATEA ACADEMICA DE ANTROPOLOGIE ”

Art.1

Fondatorii asociatiei:

1.

Constantin BALACEANU, cetăţean român, născut la 07.07.1923, domiciliat în
Bucureşti, sectorul 1, str.Orlando nr.4, posesor al Cartii de Identitate seria :R.T.
nr.:505521 eliberat de SPCEP S1 biroul nr.1 la data de 08.08.2007, CNP
1230707400071,

2.

Cristiana-Suzana GLAVCE, cetăţean român, născut la 14 mai 1939,
domiciliat în Bucureşti, sectorul 1, str.Gala Galaction nr.53, posesor al
Buletinului de Identitate seria :B.T. nr.:610809 eliberat de Circa 4, militia
mun.Bucureşti, la data de 22iunie1983, CNP 2390514400122,

3.

Andrei KOZMA, cetăţean român, născut la 05.12.1954, domiciliat în
Bucureşti, sectorul 2, str.Calafat nr.27, posesor al Cărţii de Identitate seria :RR
nr.:316572 eliberată de sectia 1 Bucureşti la data de 08.07.2004, CNP
1541205400576,

3.

Alexandru-Teodor ISPAS, cetăţean român, născut la 17 martie 1946,
domiciliat în Bucureşti, sectorul 4, intr. Bitolia nr.18, posesor al Cartii de
Identitate seria :R.T. nr.:159850 eliberat de sectia 1, mun.Bucureşti, la data de
30.04.2001, CNP 1460317400123,

4.

Emilia-Elena IANCU, cetăţean român, născut la 16 octombrie 1946, domiciliat
în municipiul Ploiesti, str.M.Eminescu nr.8, judetul Prahova, posesor al
Buletinului de Identitate seria :B.R. nr.:158510 eliberat de militia mun.Ploiesti,
la data de 13 iulie 1995, CNP 2461016293132,

5.

Gheorghe-Ioan-Matei CRACIUN - cetăţean român, născut la 25 iulie 1947,
domiciliat în Bucureşti, sectorul 1, str.Dionisie Lupu nr.62, posesor al Cartii de
Identitate seria :R.D. nr.:415605, eliberat de sectia 1,pol.mun.Bucureşti, la data
de 18.10.2004, CNP 1470725400484

6.

Leonardo BADEA, cetăţean român, născut la 23.02.1975, domiciliat în
Targoviste, jud. Dambovita, str.Bld. Unirii, Bl. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.2, posesor al
Cartii de Identitate DD 009783 eliberata la data de 27.07.1999 de Poliţia
Mun.Targoviste, CNP1750223151832

Art.2 Asociatii decid prin exprimarea liberă a voinţei lor, constituirea unei asociaţii
nonprofit ţinând seama de prevederile ART.969 C.civ. in conformitate cu
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Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi cu
Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice, pentru
atingerea scopurilor mai jos enumerate.
Art.3 Denumirea asociaţiei
(1). Denumirea asociatiei este “Societatea Academica de Antropologie” .
(2). Abrevierea S.A.D.A. poate fi intrebuintata in acte, antete, pliante, insigne,
facturi, anunturi, publicatii, corespondenta sau orice alte documente emanand de
la Societatea Academica de Antropologie.
(3). In cele ce urmeaza, asociatia Societatea Academica de Antropologie, va fi
denumita in continuare Asociatia.
Art.4 Sediul asociatiei
Asociaţia va avea sediul în Piaţa Alba Iulia nr.3 bloc i2 et.1 ap.1 sector 3
Bucureşti, România; acesta putând fi schimbat, în condiţiile legii, cu aprobarea
Adunării Generale.
Art.5 Durata asociatiei
Asociaţia se înfiinţează pe o durată nedeterminată.
Art.6 Patrimoniul asociatiei
Art.6.1Patrimoniul iniţial al asociaţiei se va compune din aport în numerar în sumă de
500 RON.
Art.6.2Resursele patrimoniale ale Asociatiei vor fi in continuare formate din
patrimoniul iniţial reprezentat de contribuţia membrilor fondatori, din
eventualele taxe şi cotizaţii achitate de către membri în mod regulat, din resurse
atrase prin acţiuni proprii, din sponsorizări şi donaţii, din subvenţii obţinute
conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 sau altor reglementări legale
actuale si ulterioare prezentului statut şi din orice alte resurse legal obţinute,
conform legislaţiei României şi a regulamentelor Asociaţiei.
Art.6.3Taxe şi cotizaţii
Taxa de admitere va fi initial de 100LEI, dar cuantumul acestuia va fi hotarat
definitiv de Adunarea Generala.
Cotizaţia anuală, stabilită prin prezenta, va fi în valoare de 25 Lei de membru
cotizant - ea putând fi modificată prin hotărârea Consiliului Ştiinţific
Coordonator şi aplicată după validarea ei în prima Adunare Generală.
Taxele se vor percepe de către Trezorierul Societatii Academice de
Antropologie contra chitanţă fiscală şi se depun într-un cont separat de conturile
destinate acţiunilor Asociatiei. Ele se folosesc pentru necesităţile legate de
funcţionarea Societatii Academice de Antropologie
Art.6.4Resurse patrimoniale altele decât taxe şi cotizaţii :
Acestea au ca destinaţie îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor asociaţiei şi vor fi
evidenţiate distinct de fondurile provenite din taxe şi cotizaţii.
Resursele financiare din această categorie vor fi păstrate în conturi bancare
distincte.
Resursele patrimoniale, altele decât cele provenite din taxe şi cotizaţii, vor fi
alocate, conform strategiei decise de către Comitetul Director si valiadate in
Adunarea Generală.
Art.7 Scopul asocierii si obiectivele asociatiei
Art.7.1Asociatia se constituite ca organizatie nonprofit, al carei scop este acela de a
promova principiile Societatii Academice de Antropologie prin:
a) asumarea rolului de verigă între toate formaţiunile ştiinţifice şi culturale cu
scop şi tematică antropologică (care studiază fenomenul “om”) - organizate
atât în ţară cât şi în străinătate - (numim aici: academii, universităţi, muzee,
societăţi, asociaţii, institute, centre, colective, precum şi alte entităţi a căror
preocupare are tangenţă cu antropologia.
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b) Societatea Academica de Antropologie îşi asumă şi rolul de verigă între
personalităţile implicate în antropologie sau în domeniile şi tematicile de
relevanţă antropologică.
c) sprijinirea activitatilor legate de manifestarile stiintifice nationale si
internationale ale diverselor entitati al caror subiect principal este
antropologia ; dar indeosebi ale Comisiei de Antropologie “Acad. Şt.Milcu”
a Academiei Române - organism al Academiei Române, având atribuţii
consultative şi de coordonare cu privire la proiectele de cercetare
antropologică precum şi la cele cu implicaţii în antropologie, efectuate atât
pe plan naţional cât şi pe plan internaţional.
Art.7.2Obiectivele Societatii Academice de Antropologie, sunt cele legate de
promovarea principiilor respectivei societati prin:
1. Asocierea membrilor, prin legături de colaborare ştiinţifica bazată pe
prietenie, pe bună camaraderie şi pe înţelegere mutuală în atingerea scopului
ştiinţific propus;
2. Participarea activă la dezvoltarea unui fond bio-medical populaţional sănătos
precum şi la asigurarea bunăstării culturale, sociale şi morale a comunităţii;
3. Interpretarea şi explicarea antropologică a caracteristicilor - nu numai
biologice ci şi comportamentale - legate de evoluţia populaţiilor istorice şi
actuale în context cultural, filozofic, istoric, etc. precum şi a fenomenelor
culturii universale şi autohtone, a cercetărilor ştiinţifice (efectuate până în
prezent precum şi cele de ultimă oră), inclusiv studierea faptelor şi
simbolurilor cuprinse în textele literare, juridice, istorice, s.a. - legate de
antropologie;
4. Punerea unei baze bio-socio-culturale şi istorice de referinţă, în contextul
tradiţiilor şi al civilizaţiei româneşti şi universale, prin identificarea
elementelor de antropologie cu implicaţii naţionale în context european şi
universal;
5. Crearea unui forum pentru luarea în discuţie (în mod liber) a tuturor
subiectelor de interes ştiinţific în general şi a celor cu aspect şi tematică
antropologică în special;
6. Organizarea de cursuri, seminarii, simpozioane şi alte manifestări similare în
spiritul obiectivelor Societatii Academice de Antropologie pentru atingerea
scopurilor propuse.
7. Redactarea, editarea, tipărirea şi distribuirea unor reviste, broşuri sau
publicaţii precum şi a altor materiale, indiferent de suportul folosit, în spiritul
celor mai sus enumerate;
8.
Atragerea de resurse financiare şi materiale, necesare realizării şi difuzării
celor propuse ca scop la punctele precedente al prezentului act, prin donaţii,
sponsorizări, publicitate, activităţi proprii, ş.a.
9. Organizarea de evenimente, inclusiv publicitare, în favoarea atingerii
scopurilor programatice mai sus enumerate.
10.
Înfiinţarea unor alte societăţi de tip s.r.l., S.A. sau altele – conforme cu
legislaţia în vigoare - având inclusiv scop lucrativ, pentru atragerea de
fonduri în scopul bunei funcţionări a Societatii Academice de Antropologie;
11.
Asocierea cu alte ONG-uri, respectiv cu o alte Societati, Comisii sau
Fundaţii ce urmăresc scopurile şi obiectivele propuse de respectiva
asociaţie, pentru atingerea scopurilor ştiinţifice, culturale si educaţionale
propuse.
12.
Încurajarea spiritului civic, a conştiinţei naţionale şi a libertăţii de
exprimare;
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În acest context, în mod firesc, Societatea Academica de Antropologie se va
afilia la Uniunea Internaţională de Ştiinţe Antropologice, precum şi la Asociaţia
Europeană de Antropologie, ori alte organisme naţionale şi internaţionale ce au
în obiectul de activitate studiile şi cercetările din domeniul antropologiei (de
ex.: Uniunea Internaţională a Ştiinţelor Antropologice şi Etnologice – IUAES).
Art.8 Dobândirea, menţinerea şi pierderea calităţii de membru
Art.8.1Dobândirea calităţii de membru.
Membru al asociatiei “Societatea Academica de Antropologie” poate fi acel
cetăţean major, român sau străin, indiferent de religie, naţionalitate sau
apartenenţă politică, ce dovedeşte a desfăşura o activitate ştiinţifica legată de
antropologie şi care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
1. Este recomandat, pe baza activităţii ştiinţifice individuale depuse, de către cel
puţin un membru al Consiliului Ştiinţific Coordonator sau de către doi membri
activi ai Societatii Academice de Antropologie (cu minimum un an vechime);
suferit pedepse penale sau civile dezonorante.
2. Însuşeşte şi se obligă să respecte prezentul Statut, fiind capabil să îndeplinească
exigenţele ce decurg din scopurile şi obiectivele Asociatiei.
Art.8.2Calitatea de membru al Asociatiei
a) În măsura în care Consiliul Ştiinţific Coordonator avizează favorabil
candidatura, ea va fi supusă votului Adunării Generale. (Se consideră că această
prevedere va menţine neştirbită relaţia de prietenie dintre membri Asociatiei,
nepermiţând afilierea unor persoane care să reprezinte un factor conflictual
pentru nici unul dintre membri deja existenţi în sânul Asociatiei).
b) Această prevedere nu se aplică în cazul membrilor fondatori care au depus
adeziunea înaintea infiintarii Asociatiei.
c) Promovările dintr-o categorie de membru în alta se fac în Consiliul Ştiinţific
Coordonator, cu 2/3 din votul membrilor Consiliului.
d) Fără ca aceste drepturi sau obligaţii să fie limitate, prin drepturile conferite de
calitatea de membru se înţelege posibilitatea ca respectivul membru al
Asociatiei, în măsura în care intruneste condiţiile, să îndeplinească orice funcţie
în Asociatie avand totodata dreptul de a vota în orice problemă care necesită
votul membrilor Asociatiei.
e) Pentru a beneficia de obligaţiile stabilite se presupune prezenţa la şedinţe şi
acţiuni, achitarea cu promptitudine a cotizaţiei stabilite de Adunarea Generala şi
o conduită de natură să susţină prestigiul Asociatiei în societate.
f) Lista membrilor Asociatiei va fi actualizată anual de Consiliul Stiintific
Coordonator şi validată de Adunarea Generală cu jumătate plus unu din membri
cu drept de vot, în şedinţă legal constituită.
Art.8.3Calitatea de membru al asociatiei Societatii Academice de Antropologie este
subiectul următoarelor reglementări:
1. Membru stagiar – este acel membru nou afiliat la Societatea Academica de
Antropologie, ce îndeplineşte condiţiile stipulate în prezentul Statut şi care va
rămâne în această ipostază (de membru stagiar) o perioadă de 3 ani.
Consiliul Ştiinţific Coordonator este abilitat să modifice respectiva perioadă, în
funcţie de caz, ţinând cont de meritele membrului stagiar.
Membrul stagiar nu poate să îndeplinească nicio funcţie în Asociatie, neavând
nici dreptul de a vota în problemele care necesită votul membrilor Asociatiei;
Obligaţiile presupun prezenţa la şedinţe şi acţiuni, achitarea cu promptitudine a
cotizaţiei stabilite de Adunarea Generală şi o conduită de natură să susţină în
societate prestigiul ştiinţific şi moral al Asociatiei.
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2. Membru activ - este acel membru, care indiferent de momentul afilierii, şi-a
îndeplinit perioada de membru stagiar sau a fost nominalizat ca atare de către
Consiliul Ştiinţific Coordonator;
Toţi membrii activi se bucură de toate drepturile şi îşi îndeplinesc toate
obligaţiile pe care le presupune afilierea la Asociatie.
Fără ca aceste drepturi sau obligaţii să fie limitate, prin drepturi se înţelege şi
posibilitatea ca membrul Asociatiei, în măsura în care întruneşte condiţiile, să
îndeplinească orice funcţie în Societatea Academica de Antropologie, având
dreptul de a vota în orice problemă care necesită votul membrilor Asociatiei;
Obligaţiile presupun prezenţa la şedinţe şi acţiuni, achitarea cu promptitudine a
cotizaţiei stabilite de Adunarea Generala şi o conduită de natură să susţină în
societate prestigiul ştiinţific şi moral al Asociatiei.
3. Membru de onoare - este o persoană care poate primi acest titlu deoarece:
a)
a adus servicii excepţionale pentru îndeplinirea scopurilor prezentei
Asociatii şi drept care justifică o distincţie ieşită din comun din partea
Societatii Academice de Antropologie.
b)
retragerea sa din cadrul membrilor activi, în urma unei activităţi
susţinute din cadrul Asociatiei, justifică încadrarea în această categorie
de membru.
Calitatea de membru de onoare poate fi conferită şi persoanelor care, fără a fi
afiliate Asociatiei, au adus servicii Societatii Academice de Antropologie.
Această calitate va fi dobândită ca urmare a recomandării Consiliului Ştiinţific
Coordonator şi va fi validată de Adunarea Generală cu majoritatea a 2/3 din
membri cu drept de vot într-o sedinţă legal constituită.
Asociatia se obligă să îl scutească pe membrul de onoare de eventualele drepturi
de admitere şi respectiv de cotizaţiile stabilite.
Membrul de onoare poate asista la reuniuni, fără a se putea bucura de nici un alt
drept - în afară de consiliere şi colaborare ştiinţifică - conferit de afilierea la
Societatea Academica de Antropologie. (inclusiv dreptul de a vota şi de a fi
votat în structurile Asociatiei).
4. Membru afiliat sau membru asociat (colaborator) este o persoană de certă
valoare pentru comunitate care, pentru moment, nu este în masură să participe
pe deplin la activităţile Asociatiei în calitate de membru stagiar sau membru
activ, dar care îşi exprimă dorinţa de a susţine Societatea Academica de
Antropologie.în realizarea obiectivelor sale statutare desfăşurând, sau nu, o
activitate legată de antropologie.
Acest statut este conferit prin invitarea respectivei persoane de către Consiliului
Ştiinţific Coordonator al Societatii Academice de Antropologie..
Această categorie de membri, menţionaţi la pct.4. al Art.8.3., au drept de vot în
timpul reuniunilor Asociatiei, dar nu o vor putea reprezenta faţă de terţi.
Acest tip de membru nu va putea ocupa demnităţi în Societatea Academica de
Antropologie, dar va achita Asociatiei cotizaţia de membru stabilită.
5. Membru pasiv este acel membru care, datorită unor raţiuni care ţin de starea de
sănătate sau din alte cauze legitime, nu poate asista în mod regulat la întrunirile
Asociatiei , dar care doreşte, cu toate acestea, să îşi păstreze afilierea şi căruia
Consiliul Ştiinţific Coordonator al Societatii Academice de Antropologie îi
acordă acest statut.
Statutul de membru pasiv va trebui revizuit la fiecare 12 luni de către Consiliul
Ştiinţific Coordonator al Societatii Academice de Antropologie.
Un membru pasiv nu are calitatea de a ocupa o poziţie oficială, nici pe aceea de
a vota în timpul reuniunilor sau al Adunarii Generale.
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Fiecare mambru pasiv va trebui, să achite cu promptitudine cotizaţia stabilită în
Adunarea Generala a mebrilor Asociatiei.
Art.8.4Pierderea calităţii de membru are loc în următoarele condiţii:
1. Retragerea din propria voinţă. Orice membru cu obligaţiile achitate la zi poate
solicita prin propria voinţă retragerea din Asociatie pentru motive onorabile.
2. Săvârşirea de fapte dezonorate în interiorul sau în afara Asociatiei.
Orice membru poate aduce la cunoştinţa Adunării Generale şi a Consiliului
Ştiinţific Coordonator, săvârşirea de către un membru a astfel de fapte şi
propune excluderea acestuia.
3. Excluderea se stabileşte cu o majoritate de minimum 2/3 din voturile Adunării
Generale şi devine executorie imediat.
Consiliului Stiintific Coordonator va informa opinia publică despre excludere şi
motivele acesteia în cel mai scurt timp cu putinţă.
4. Neparticiparea repetată şi lipsită de motive temeinice de la şedinţele sau
acţiunile Asociatiei timp de 12 luni consecutive. În această situaţie, excluderea
membrului se face prin decizia Consiliului Ştiinţific Coordonator.
5. Neachitarea pentru mai mult de 3 ani a obligaţiilor financiare către Asociatie.
Procedura de excludere este aceeaşi ca şi în cazul precedent
6. Pierderea calităţii de membru are loc odată cu înmânarea înştiinţării de retragere
de către Consiliul Ştiinţific Coordonator. Consiliul Ştiinţific Coordonator poate
solicita ulterior reintegrarea în Asociatie, membrul readmis conservându-şi
perioada de vechime.
Art.9 Drepturile şi obligaţiile asociaţilor sunt cele ce decurg din cele enunţate
anterior in articolele prezentului statut.
Art.10 Organele de conducere ale Asociatiei.
Art.10.1Pana la prima Adunare Generala, Consiliul Ştiinţific Coordonator initial, are in
componenta membrii fondatori semnatari ai prezentului Statut si al Actului
Constitutiv; Presedintele Asociatiei va avea si functia de Director General.
Art.10.2 Dupa prima Adunare Generala, tinuta ulterior infiintarii Asociatiei, dar nu mai
tarziu decat 01 iulie 2008, organele de conducere, administrare şi control ale
Asociaţiei sunt urmatoarele:
1. Adunarea Generala ;
2. Consiliul Ştiinţific Coordonator (Consiliul director)
3. Comisia de Cenzori
Art.10.3. Precizari :
a) Organele de conducere iniţiale vor funcţiona pana la data de 30 iunie 2010 dar
nu mai mult, in caz de forta majora, decat inca 6 luni de la data sus mentionata;
când îşi vor prelua funcţiile, organele de conducere alese în sedinta de alegeri a
Adunarii Generale, conform prevederilor prezentului statut.
b) Consiliul Stiinţific Coordonator iniţial (compus din semnatarii prezentului
statut) va stabili structurile de conducere, precum şi atribuţiunile membrilor
pentru primul mandat care se va încheia în 30 iunie 2010.
c) Functiile, atributiunile precum si procedurile de numire/revocare ale membrilor
Consiliul Stiinţific Coordonator, vor fi stabilite prin R.O.F. votat in Adunarea
Generala.
Art.10.4Adunarea Generală a membrilor este organul suprem de conducere al
Societatii Academice de Antropologie, este alcatuită din totalitatea asociaţilor şi
are următoarea competenţă:
a) decide strategia anuală şi obiectivele generale ale Asociatiei;
b) alege şi revocă membri din cadrul Consiliului Ştiinţific Coordonator,
c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, şi bilanţul contabil,
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d)
e)
f)
g)

alegere şi revocă cenzorul, sau după caz, membrii comisiei de cenzori;
înfiinţează filiale şi societăţi în scop lucrativ;
modifică actul constitutiv sau statutul;
dizolvă şi lichidează Asociatia şi stabileşte destinaţia bunurilor rămase după
lichidare;
Adunarea Generală se întruneşte minimum de două ori pe an în sesiuni ordinare,
la date şi locaţii anunţate înainte, cu minimum 10 zile calendaristice de către
Consiliul Ştiinţific Coordonator.
În afară de alte probleme, se vor depune candidaturile pentru funcţiile din cadrul
Consiliului Ştiinţific Coordonator pentru perioada următoare.
Pentru ca lucrările Adunării Generale să fie statutare, este necesară prezenţa a
minimum jumătate plus unul din membri Asociatiei. În cazul în care adunarea
nu este statutară, pentru a lua decizii valide, Adunarea Generală va fi convocată
din nou în termen de 30 zile calendaristice (dupa reanunţarea cu minim 10 zile
înainte de data nou stabilită). În acest caz hotărârile se vor lua cu jumătate plus
unul din membri cu drept de vot prezenţi.
Adunarea Generală poate fi convocată în mod excepţional de către Preşedinte
sau de către minimum două treimi din membri.
Conducătorul Adunării Generale este Preşedintele Consiliului Ştiinţific
Coordonator.
Art.10.5Organul de conducere este Consiliul Ştiinţific Coordonator (Consiliul
Director), el asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.
Consiliul Ştiinţific Coordonator va fi compus din 6 membrii activi, dintre care
doi Preşedinti de Onoare, un Preşedinte, un Director, un Secretar (Director
Stiintific) şi un Trezorier (Director administrativ).
Preşedintii de Onoare, Preşedintele, Directorul, Secretarul si Trezorierul se aleg
la 4 ani; ei pot fi realesi in functiile detinute anterior cu indeplinirea conditiilor
statutare.
De asemenea, în componenţa Consiliului Ştiinţific Coordonator se prevăd, în
funcţie de hotărârea Adunării Generale, unul sau mai mulţi Vicepreşedinţi
(facultativ), şi trei membrii ai Consiliului Ştiinţific Coordonator (facultativ).
După necesităţi, în componenţa Consiliului Ştiinţific Coordonator se vor
include, în funcţie de hotărârea Adunării Generale, şi unul sau mai mulţi
Directori de Comisii (facultativ).
Consiliul Ştiinţific Coordonator al Asociatiei se va întâlni în şedinţe cel puţin
lunare. Se pot ţine şi şedinţe extraordinare la propunerea Preşedintelui sau a
minimum 2/3 din membrii Comitetului Director .
Deciziile Consiliului Ştiinţific Coordonator al Societatii Academice de
Antropologie se iau cu votul a jumătate plus unu a celor prezenţi.
Art.10.5a. Iniţial Consiliul Ştiinţific Coordonator va fi format din următorii membri:
1. Preşedinte de onoare: Acad.Prof.Dr. Constantin BĂLĂCEANU Preşedinte de
onoare: Acad.Dr. Cristiana-Suzana GLAVCE (cp.I) ;
2. Presedinte: (Director general) : Dr.Andrei KOZMA;
3. Director: Prof.Dr. Alexandru-Teodor ISPAS
4. Secretar (Director stiintific) – Dr.Gheorghe-Ioan-Matei CRACIUN (cpI)
5. Trezorier (Director administrativ): Dr. Emilia-Elena IANCU (cp.I)
Membrii Consiliul Ştiinţific Coordonator al Societatii Academice de
Antropologie, care sunt desemnaţi prin prezenta în funcţiile mai sus amintite, îşi
vor începe activitatea de la 01 martie a anului în curs (2008) şi o vor continua
până la data de 30 Iunie 2010 când vor preda funcţiile echipei nou-alese în
Adunarea Generală.
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Art.10.5.b. Ocuparea posturilor din cadrul Consiliul Ştiinţific Coordonator al
Societatii Academice de Antropologie:
Propunerile pentru ocuparea posturilor din cadrul Consiliului Ştiinţific
Coordonator al Asociatiei vor fi făcute de către orice membru (inclusiv
autopropuneri) în Adunarea Generală . =
Alegerile pentru aceste demnităţi în cadrul Societatii Academice de
Antropologie se vor face prin vot secret în Adunarea Generală. Se consideră
ales candidatul care întruneşte jumătate plus unul din voturile exprimate în mod
valid.
În cadrul Consiliului Ştiinţific Coordonator al Asociatiei: Preşedintii de onoare,
Directorul în exerciţiu, unul din Vicepreşedinţi (facultativ) şi doi din cei trei
membrii (facultativ) ai Consiliului Ştiinţific Coordonator vor fi aleşi din rândul
membrilor Institutului de Antropologie “Francisc I. Rainer”.
Propunerea şi alegerea Consiliului Ştiinţific Coordonator, făcându-se din rândul
membrilor centrului mai sus numit, doreşte a garanta eficienţa ştiinţifică şi
calitatea activităţii Societatii Academice de Antropologie. Se are în vedere
faptul că Institutul de Antroplologie “Fr.I.Rainer” este singura instituţie
academică explicit abilitată să desfăşoare activităţi de cercetare în domeniile
antropologiei.
Art.10.5.c.Atribuţiile Consiliului Ştiinţific Coordonator sunt următoarele :
a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe o perioadă anterioară,
executarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor
Asociatiei;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Societatii Academice de
Antropologie;
c) aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociatiei;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.
e) Răspunde de buna desfăşurare a întregii activităţi, hotărăşte asupra activităţii de
perspectivă şi asupra celei financiare, inclusiv asupra băncilor cu care se
colaborează.
f) are obligaţia de a veghea ca sumele provenite din activităţi sau sponsorizări să
fie utilizate în scopuri statutare.
g) deleagă – cu asentimentul membrilor delegaţi – reprezentanţi pentru organele
superioare sau pentru diverse congrese respectiv acţiuni naţionale şi/sau
internaţionale.
Art.10.5.d. Componenţa Consiliului Ştiinţific Coordonator al Societatii Academice de
Antropologie
A. Preşedintele de Onoare : se desemnează pe o perioadă de 4 (patru) ani, în urma
meritelor ştiinţifice sau organizaţionale deosebite, la propunerea Consiliului Ştiinţific
Coordonator.
Preşedintele de Onoare reprezintă Asociatia în relaţiile cu terţii.
Se pot numi dupa caz - existând precedent - mai mulţi preşedinţi de onoare.
Preşedintele de Onoare conduce Consiliul Ştiinţific Coordonator alături de
Preşedintele în exerciţiu.
Preşedintele de Onoare prezidează, alături de Preşedintele în funcţiune şi
şedinţele ordinare şi extraordinare ale Societatii Academice de Antropologie .
B. Preşedintele (în funcţiune):
Preşedintele conduce Consiliul Ştiinţific Coordonator.
Preşedintele prezidează şedinţele ordinare şi extraordinare ale Asociatiei.
Preşedintele în funcţiune, Preşedintii de Onoare şi Directorul reprezintă
Asociatia în relaţiile cu terţii. Ei pot delega în scris, sub semnatură proprie, drepturi de
reprezentare protocolară şi altor membrii ai Societatii Academice de Antropologie.
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Preşedintele Asociatiei numeşte, când este cazul, Directorii de Comisii ai
Societatii Academice de Antropologie; ei fiind votaţi cu majoritatea simplă (jumătate
plus unu) de Consiliul Ştiinţific Coordonator şi validaţi ulterior de Adunarea Generală.
Preşedintele Asociatiei răspunde de desfăşurarea alegerilor din cadrul
Consiliului si Adunării Generale.
Preşedintele răspunde şi de legăturile cu alte Asociaţii sau organizaţii cu
care Societatea Academica de Antropologie cooperează.
C. Directorul
Directorul preia prerogativele Presedintelui si conduce activitatea Asociatiei,
atunci când Preşedintele este în imposibilitate de a o face. În acest caz, Directorul preia
si atribuţiile de reprezentare. În cazul în care şi acesta este indisponibil, atribuţiile vor fi
preluate de catre Secretar (Directorul stiintific).
Directorii sunt alesi pe o perioada de patru ani, la recomandarea Presedintelui.
Directorul poate fi revocat din funcţie, de Presedintele asociatiei, din motive
întemeiate şi aprobate de Comitetul Director.
Directorul va ocupa si functia de Redactor Sef. El va avea in sarcina impreuna
cu Secretarul, editarea revistelor, brosurilor si a tuturor materialelor scrise ce vor
rezulta din activiatatea Asociatiei.
C. Secretarul – este asimilat drept Directorul Ştiinţific al Societatii Academice de
Antropologie.
Când Preşedintele de Onoare, Preşedintele în funcţiune, Directorul (sau
eventualii Vicepreşedinţi) sunt în imposibilitate de a o face, el conduce activitatea
Asociatiei. În acest caz, Secretarul preia şi atribuţiile de reprezentare a susnumitei
asociatii.
Secretarul este ales pe o perioadă de 4 (patru) ani, la recomandarea
Preşedintelui.
Secretarul (Directorul Ştiinţific) poate fi revocat din funcţie, de Preşedintele
Asociatiei, din motive întemeiate cu aprobarea Consiliului Ştiinţific Coordonator şi
validarea primei Adunări Generale.
Face legătura organizaţională cu organele academice, ştiinţifice, ministeriale,
guvernamentale, nonguvernamentale, etc. interne si internationale în vederea raportării
activităţii Asociatiei şi a mediatizării acesteia.
Ţine legatura cu forurile superioare şi are, în acest sens, următoarele atribuţii:
- elaborează şi transmite rapoartele de activitate conducerii Asociatiei şi
membrilor respectivei asociatii;
- păstrează arhiva Asociatiei, procesele verbale ale şedinţelor, listele cu
membrii al Societatii Academice de Antropologie şi rezultatele finale ale
alegerilor;
- informează anual fiecare membru al Asociatiei despre rezultatele
activităţii desfăşurate.
Secretarul ocupa si functia de Redactor. El va avea in sarcina impreuna cu
Directorul editarea revistelor, brosurilor si a tuturor materialelor scrise ce vor rezulta
din activiatatea Asociatiei.
C. Trezorierul – este asimilat drept Directorul administrativ al al Societatii
Academice de Antropologie.
Trezorierul este numit şi revocat de Preşedintele în funcţie, ori la propunerea
Consiliului Ştiinţific Coordonator, si intra in atributii după ce a fost votat de 2/3 din
membrii Consiliului Ştiinţific Coordonator.
Strânge taxele şi cotizaţiile şi le depune în bancă după informarea conducerii
Asociatiei
Informează conducerea Asociatiei despre orice plată ce urmează să fie efectuată.
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Toate formularele de plată (cecuri, ordine de plată etc.) au ca primă semnătură
pe cea a Preşedintelui sau a Directorului şi cea a doua semnatură pe cea a
Trezorierului.
Redactează rapoarte financiare lunare şi semestriale pe care le trimite membrilor
Consiliului Ştiinţific Coordonator după ce au fost vizate de Preşedintele în funcţiune.
Art.10.5.e. După infiintare, daca este necesar, în funcţie de hotărârea Consiliului
Ştiinţific Coordonator, cu validare în Adunarea Generală, se vor numi din cadrul
membrilor Asociatiei şi alti membri ai Consiliului Ştiinţific Coordonator pentru
ocuparea funcţiilor de : Vicepreşedinte, Director de Departament şi Membru (Consilier)
al Consiliului Ştiinţific Coordonator.
A. Vicepreşedinţii
Conduc activitatea Asociatiei şi o reprezintă atunci când Presedintrele de
Onoare, Preşedintele în funcţie ori Directorul, sunt în imposibilitatea de a o face. În
acest caz, Vicepreşedinţii preiau şi atribuţiile de reprezentare.
În cazul în care Vicepreşedinţii sunt indisponibili, atribuţiile acestora vor fi
preluate de către Directorul Ştiinţific.
Vicepreşedinţii sunt numiţi şi revocati de Preşedintele în funcţie, exercitându-şi
atribuţiile după ce au fost votaţi de 2/3 din membrii Consiliului Ştiinţific Coordonator şi
validaţi de Adunarea Generală.
Vicepreşedinţii îşi încetează activitatea odată cu preşedintele în funcţie, urmând
ca următorii vicepreşedinşi să fie numiţi de următorul preşedinte, conform aceleiaşi
proceduri.
B. Directorii de Comisii (coordonatorii departamentelor ştiinţifice)
Răspund de desfăşurarea diverselor programe ştiinţifice ale Societatii
Academice de Antropologie; de organizarea de cursuri şi seminarii de profil şi propun
Consiliului Ştiinţific Coordonator măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul
specific al comisiei pe care o coordoneaza direct.
Directorii de Comisii sunt numiţi şi revocaţi de Preşedintele în funcţie, ori la
propunerea Consiliului Ştiinţific Coordonator, după ce au fost votaţi de 2/3 din membrii
Consiliului Ştiinţific Coordonator.
C. Membru al Consiliului Stiintific Coordonator (Consilier)
Este acel membru care, dovedint reale calitati stiintifice si/sau organizatorice,
este cooptat in Consiliu pentru a contribui la conducerea Asociatiei.
Ei sunt numiţi şi revocati de Preşedintele în funcţie, exercitându-şi atribuţiile
după ce au fost votaţi de 2/3 din membrii Consiliului Ştiinţific Coordonator şi validaţi
de Adunarea Generală.
Consilierii îşi încetează activitatea odată cu preşedintele în funcţie, urmând ca
următorii consilieri să fie numiţi de următorul preşedinte, conform aceleiaşi proceduri.
Art.10.6Cenzorul (sau dupa caz Comisia de cenzori)
Cenzorul îşi va exercita atribuţiunile după ce va fi validat de Adunarea Generală
a Societatii Academice de Antropologie, la prima întrunire statutară, după ce a
avut loc propunerea în cadrul Consiliului Ştiinţific Coordonator.
Cenzorul verifică activitatea financiar-contabilă a Asociatiei .
Cenzorul poate aplica amenzi simbolice, prin intermediul trezorierului,
membrilor care nu îşi îndeplinesc la timp obligaţiile financiare, amenzile având mai
mult un scop educativ decât unul punitiv. Aceste sume, pentru care va elibera chitanţă,
vor fi depuse imediat la trezorier, tot pe bază de chitanţă de descărcare.
Dupa infiintare, în funcţie de necesităţi se prevede, după caz, o Comisie de
cenzori.
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Este numit Cenzor al Societatii Academice de Antropologie – Dr. Leonardo
BADEA.
Art.11. Întruniri
Consiliul Ştiinţific Coordonator va organiza lunar o întrunire ordinară.
Săptămânal, membrii Asociatiei direct sau prin reprezentanti, vor participa la
întâlnirile ştiinţifice ale Institutului de Antropologie « Fr.I.Rainer » Bucureşti.
Totodată, vor lua parte activă şi vor contribui la buna desfaşurare a tuturor
manifestărilor ştiinţifice şi culturale ale susnumitului Institut.
În cazuri excepţionale, Preşedintele poate convoca şi organiza întruniri
extraordinare.
Art.12. Delegaţii
Societatii Academice de Antropologie are dreptul de a trimite unul sau mai
mulţi delegaţi la lucrările ştiinţifice organizate în comun cu alte asociaţii
similare respectiv la cele afiliate sau asociate.
La orice manifestări naţionale sau internaţionale poate participa, în afara
membrilor delegaţi oficial de către Consiliul Ştiinţific Coordonator, orice
membru al Asociatiei.
Taxa de participare şi eventualele cheltuieli ale membrilor delegaţi oficial, vor fi
decontate în funcţie de posibilităţile financiare ale Asociatiei.
Art.13. Organizarea pe comisii
În funcţie de necesităţi, Preşedintele va dispune organizarea de Comisii.
Directorii comisiilor vor fi numiţi de către Consiliul Ştiinţific Coordonator şi
validaţi în Adunarea Generală.
Art.14. Modificarea statutului actual se poate face numai în condiţiile existenţei unui
cvorum de şedinţă de minimum 2/3 din totalul membrilor activi, cu
unanimitatea de voturi a celor prezenţi, sau în caz de forţă majoră, prin
hotărârea Coinsiliului Ştiinţific Coordonator.
Orice propunere de modificare a statutului trebuie comunicată secretariatului cu
minimum 2 luni înaintea Adunării Generale. Secretarul va lua măsuri pentru a
se pune la dispoziţia tuturor membrilor, spre studiu, propunerile primite.
Propunerea va fi înscrisă pe ordinea de zi a şedinţei.
Art.15. Dizolvarea asociaţiei
Asociaţia se poate dizolva în cazul în care se ia o astfel de decizie de către
membri, în unanimitate de voturi sau în cazurile prevăzute în mod expres de
lege.
Art.16.Dispoziţii finale şi tranzitorii
1.Membrii Societatii Academice de Antropologie, pot iniţia înfiinţarea unei alte
asociaţii nonprofit, caz în care prezentul Statut va servi drept bază Actului
constitutiv şi Statutului Asociaţiei derivate din prezenta Societate Academica de
Antropologie; membrii semnatari devenind astfel fondatorii respectivei
asociaţii.
2.Societatea Academica de Antropologie, va putea înfiinţa subdiviziuni fără
personalitate juridică ca nuclee de lucru in alte locatii decat cea prevazuta in
prezentul Statut
Noi, membrii fondatori sus-meţionaţi ai Asociaţiei “Societata Academica de
Antropologie”, împuternicim pe avocat Vîlceanu Gheorghe, cetăţean român, cu
domiciliul în Bucureşti, sector 2, bd.Lacul Tei nr.63, bloc 8, sc.1, etaj 8, ap.31,
posesorul actului de identitate (CI) seria DP nr.127402 eliberată de I.N.E.P la data de
07.12.2007, codul numeric personal 1621203400108, să acţioneze în numele nostru şi
pentru noi ca să ne reprezinte în cadrul procedurii de dobândire a personalităţii juridice,
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înscrierea asociaţiei în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, obţinerea avizelor necesare,
precum şi să semneze orice eventuale acte modificatoare ale Actului Constitutiv şi
Statutul asociaţiei, modificări impuse de instanţa de judecată competentă, semnătura sa
fiindu-ne pe deplin opozabilă.
Redactat şi editat în 8 (opt) exemplare la Cabinetul de Avocatură “Gheorghe
Vîlceanu”cu sediul în Bucureşti, sector 2, bd.Lacul Tei nr.63, bloc 8, sc.1, etaj 8, ap.31,
telefon/fax 0040 21.210.12.65.
S-au eliberat 7 exemplare.
Art.15. Semnaturi :
1. Constantin BĂLĂCEANU …………..............................................
2. Cristiana-Suzana GLAVCE ..............................................................

3. Andrei KOZMA ...............................................................................
4. Alerxandru-Teodor ISPAS ................................................................
5. Emilia-Elena IANCU ..........................................................................
6. Gheorghe-Ioan-Matei CRACIUN .....................................................
7. Leonardo BADEA ...............................................................................

12

Cabinet de Avocatură “Gheorghe Vîlceanu”
Bucuresti, sector 2, bd.Lacul Tei nr.63, bloc 8, sc.1, etaj 8, ap.31

ÎNCHEIERE DE ATESTARE NR……/………..
Azi, data de …………. la sediul Cabinetului de Avocatură menţionat mai sus s-au
prezentat dl. Prof.Dr.Constantin BALACEANU, cetăţean român, născut la 07.07.1923,
domiciliat în Bucureşti, sectorul 1, str.Orlando nr.4, posesor al Cartii de Identitate seria :R.T.
nr.:505521 eliberat de SPCEP S1 biroul nr.1 la data de 08.08.2007, CNP 1230707400071; d-na
Dr.Cristiana-Suzana GLAVCE, cetăţean român, născut la 14 mai 1939, domiciliat în
Bucureşti, sectorul 1, str.Gala Galaction nr.53, posesor al Buletinului de Identitate seria :B.T.
nr.:610809 eliberat de Circa 4, militia mun.Bucureşti, la data de 22iunie1983, CNP
2390514400122; dl. Dr.Andrei KOZMA, cetăţean român, născut la 05.12.1954, domiciliat în
Bucureşti, sectorul 2, str.Calafat nr.27, posesor al Cărţii de Identitate seria :RR nr.:316572
eliberată de sectia 1 Bucureşti la data de 08.07.2004, CNP 1541205400576; dl
Prof.Dr.Alexandru-Teodor ISPAS, cetăţean român, născut la 17 martie 1946, domiciliat în
Bucureşti, sectorul 4, intr. Bitolia nr.18, posesor al Cartii de Identitate seria :R.T. nr.:159850
eliberat de sectia 1, mun.Bucureşti, la data de 30.04.2001, CNP 1460317400123; d-na Dr.
Emilia-Elena IANCU, cetăţean român, născut la 16 octombrie 1946, domiciliat în municipiul
Ploiesti, str.M.Eminescu nr.8, judetul Prahova, posesor al Buletinului de Identitate seria :B.R.
nr.:158510 eliberat de militia mun.Ploiesti, la data de 13 iulie 1995, CNP 2461016293132;
dl.Dr.Gheorghe-Ioan-Matei CRACIUN - cetăţean român, născut la 25 iulie 1947, domiciliat în
Bucureşti, sectorul 1, str.Dionisie Lupu nr.62, posesor al Cartii de Identitate seria :R.D.
nr.:415605, eliberat de sectia 1, pol.mun.Bucureşti, la data de 18.10.2004, CNP 1470725400484
si dl Dr. Leonardo BADEA, cetăţean român, născut la 23.02.1975, domiciliat în Targoviste, jud.
Dambovita, str.Bld. Unirii, Bl. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.2, posesor al Cartii de Identitate DD 009783
eliberata la data de 27.07.1999 de Poliţia Mun.Targoviste, CNP1750223151832 , care după ce au
fost identificaţi conform actelor de identitate prezentate au consimţit la semnarea înscrisului
prezentat de către părţi.
În temeiul art.3 din Legea nr.51/1995 - modificată – atest identitatea părţilor şi semnătura
acestora, actul fiind înregistrat în Registrul de acte atestate de avocat sub nr…../…….., redactat
în 8 (opt) exemplare, din care 7 au fost înmânate părţilor.
Avocat Gheorghe Vîlceanu
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