STATUTUL ASOCIAȚIEI BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA

Statutul actual

Statut modificat

CAP. I. DISPOZIl GENERALE

CAP. I. DISPOZIl GENERALE

Art. 1 Asociația Bibliotecarilor din
România (ABR) este organizaţia
profesională
și
ştiinţifică
a
bibliotecarilor și bibliotecilor din
România.

Art. 1.

Art. 2 Asociația Bibliotecarilor din
România
este
o
organizaţie
apolitică,
neguvernamentală
și
nonprofit. ABR are personalitate
juridica și este autonomă din punct
de vedere material, structural și
funcţional.

(2) ABR este o organizaţie apolitică,
independentă, neguvernamentală și
nonprofit, are personalitate juridică și
este autonomă din punct de vedere
material, structural și funcţional,
funcționarea ei fiind reglementată
potrivit
legislației în vigoare şi
prezentului Statut.

(1) Asociația Bibliotecarilor din
România, denumită în continuare
ABR,
conform
dovezii
de
disponibilitate a denumirii cu numărul
7686/299 din 2007, eliberată de către
Judecătoria Sectorului 1 București,
este organizaţia profesională și
ştiinţifică
a
bibliotecarilor
și
bibliotecilor din România.

Art. 2. Asociaţia este constituită pe
durată nedeterminată şi are sediul în
Str. Boteanu nr. 1, Sector 1, București;
sediul poate fi mutat prin hotărârea
Consiliului Director, cu respectarea
prevederilor legale.
Art. 3. Asociaţia poate deschide filiale
şi în alte localităţi sau judeţe din ţară
sau străinătate.
Art. 4 ABR poate stabili legături de
colaborare cu organizaţii similare sau
poate intra în uniuni sau federaţii cu

Observaţii

Am
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alte instituţii şi persoane fizice sau
juridice, din ţară sau din străinătate
pentru îndeplinirea scopului propus.

Art. 3 ABR are cont, firmă și Art. 5. ABR are cont, firmă și stampilă
stampilă proprie cu următorul text: proprie cu următorul text: Asociația
Asociația
Bibliotecarilor
din Bibliotecarilor din România.
România.

Capitolul II. Obiective

CAP. II. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE
ABR
Art. 6. Membrii ABR se asociază în
scopul
îmbunătăţirii
nivelului
profesional
și
științific
al
bibliotecarilor și al altor categorii de
personal de specialitate angajat în
biblioteci,
precum
şi
pentru
optimizarea şi dezvoltarea serviciilor
bibliotecilor de toate tipurile din
România.

Art. 4 Asociația Bibliotecarilor din Art. 7. Asociația Bibliotecarilor din
România are următoarele obiective România are următoarele obiective
principale:
principale:
a.
promovarea
intereselor
profesionale și științifice ale
bibliotecarilor și bibliotecilor din
România;

a. promovarea intereselor profesionale
și științifice ale bibliotecarilor și ale
altor categorii de
personal de
specialitate angajat în biblioteci,
precum şi ale bibliotecilor din
România;

b.
dezvoltarea
legăturilor
b. dezvoltarea legăturilor profesionale
profesionale între bibliotecarii și
între bibliotecarii și bibliotecile din
bibliotecile din România;
România şi din străinătate;
c. studierea principalelor probleme
c. studierea principalelor probleme de
de ordin ştiinţific, tehnic și
ordin ştiinţific, tehnic, legislativ și
organizatoric privind bibliotecile și
organizatoric, privind bibliotecile și
personalul acestora;

personalul acestora;
d.
reprezentarea
bibliotecilor
româneşti în relaţiile profesionale și
științifice cu instituţii naţionale și cu
organisme din ţară și străinătate.

d.
reprezentarea
bibliotecilor
româneşti în relaţiile profesionale și
științifice cu instituţii naţionale și cu
organisme din ţară și străinătate.

Art. 8. Pentru îndeplinirea obiectivelor
sale, ABR îşi propune realizarea
Art. 5 ABR se poate afilia la
următoarelor activităţi:
organizatii științifice și profesionale
şi poate colabora cu asociaţii , din a. se afiliază la organizaţii şi asociaţii
ţară și străinătate.
științifice și profesionale din ţară și
din străinătate şi colaborează cu
Art. 6 ABR sprijină dezvoltarea
acestea;
teoretică
și
practică
a
biblioteconomiei
și
ştiinţelor b. sprijină dezvoltarea teoretică și
informării.
practică
a
biblioteconomiei
și
ştiinţelor informării;
Art. 7 ABR este organizată pe filiale
teritoriale județene și, din punct de
vedere științific, pe diviziuni de
specialitate și secțiuni profesionale.
(trece la capitolul organizare)
Art. 8 ABR cooperează cu
Ministerul Educatiei și Cercetării
Ştiinţifice,
Ministerul
Culturii,
Ministerul
Muncii,
Familiei,
Protecţiei Sociale și Persoanelor
Vârstnice,
cu
instituţiile
de
învăţământ superior și cu alte
instituţii de învăţământ în elaborarea
programelor-cadru pentru formarea
de baza în biblioteconomie și ştiinţa
informării.
Art. 9 ABR elaborează programe și
organizează cursuri de perfecţionare
pentru
toate
categoriile
de
bibliotecari și alti specialişti în
ştiinţele informării, în condiţiile
legii; de asemenea, colaborează cu
alte structuri care organizeaza
programe de perfecţionare de acest

c. cooperează cu Ministerul Educaţiei
Naţionale,
Ministerul
Culturii,
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu
instituţiile de învăţământ superior și
cu alte instituţii de profil
în
elaborarea programelor-cadru pentru
formarea personalului în domeniul
biblioteconomiei și ştiinţei informării;

d. elaborează programe și organizează
cursuri de perfecţionare pentru toate
categoriile de bibliotecari și alţi
specialişti în ştiinţele informării, în
condiţiile legii; colaborează și cu alte
structuri care organizează programe de
perfecţionare în domeniu;
e. organizează anual o conferinţă
naţională şi periodic întruniri,

seminarii şi dezbateri științifice
profesionale, schimburi de experienţă
Art. 10
şi de bune practici, stagii de
(1) ABR organizează reuniuni documentare etc.;
științifice profesionale, schimburi de
experienţă, stagii de documentare
etc.
tip.

(2) Anual, ABR organizează o
conferinţă naţională.

f. participă la elaborarea, modificarea
Art. 11 ABR participă la elaborarea şi completarea legislaţiei și a altor
și perfecţionarea legislaţiei și a altor reglementări în domeniu;
reglementări
în
domeniul
g. stimulează activitatea ştiinţifică și
bibliotecilor.
profesională
a
membrilor
săi,
Art. 12 ABR stimulează activitatea acordând diplome, premii și alte
ştiinţifică
și
profesională
a recompense materiale şi financiare;
membrilor săi, acordând diplome,
premii și alte recompense.
h. elaborează, traduce, editează şi
Art. 13 ABR elaborează, traduce și
difuzează publicaţii de specialitate
editează publicaţii de specialitate
(tratate,
manuale,
metodologii,
(manuale, metodologii, instrumente
publicaţii seriale de profil, pliante,
de lucru specifice activităţii
broşuri şi alte tipuri de documente
bibliotecare, publicaţii seriale de
specifice tipului său de activitate);
profil, tratate etc.).
i. sprijină elaborarea, editarea și
Art. 14 În vederea uniformizării
difuzarea standardelor profesionale
tehnicilor
de
lucru,
sprijină
româneşti şi a altor instrumente
elaborarea, editarea și difuzarea
necesare activităţii biblioteconomice
standardelor profesionale româneşti.
în vederea uniformizării tehnicilor şi
metodelor de prelucrare a datelor;
j. acordă consultanţă şi consiliere
profesională membrilor asociaţiei, în
conformitate cu scopul acesteia;

k. organizează manifestaţii publice şi
alte activităţi de sensibilizare şi
informare în concordanţă cu scopul
asociaţiei;

l. organizează şi alte activităţi care
contribuie la realizarea scopului
asociaţiei şi care nu contravin
dispozițiilor legale şi ordinii de drept.

Capitolul III. Membri

CAP. III. MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art. 15

Art. 9.

(1) Asociația Bibliotecarilor din (1) Pot deveni membri ai ABR
România are membri persoane fizice persoanele fizice care au împlinit
și persoane juridice.
vârsta de 18 ani şi persoanele juridice,
din ţară sau din străinătate, care
sprijină profesional şi/sau material
asociaţia.
(2) Primirea în asociație a unei
persoane fizice se face prin cerere
scrisă adresată conducerii filialei
teritoriale, în care se precizează
diviziunea ABR în care aceasta
doreşte să fie înscrisă.

(2) Primirea în asociație a unei
persoane fizice se face prin cerere
scrisă, adresată conducerii filialei
teritoriale, în care se precizează
diviziunea ABR în care aceasta
doreşte să fie înscrisă.

(3) Primirea în asociație a unei
persoane juridice se face prin cerere
scrisă adresată Consiliului Director
al ABR.

(3) Primirea în asociație a unei
persoane juridice se face prin cerere
scrisă, adresată Consiliului Director al
ABR.

(4) Asociația Bibliotecarilor din Art. 10. ABR poate avea membri
România are membri activi și activi, membri asociaţi, membri de
membri de onoare.
onoare ai ABR şi membri de onoare ai
unei filiale.
(5) Membrii activi ai ABR sunt
bibliotecari și alte categorii de
personal de specialitate, biblioteci,
alte persoane și instituții care se
ocupă de probleme ale bibliotecilor.

Art. 11. Membrii activi ai ABR sunt
bibliotecari și alte categorii de
personal de specialitate angajat în
biblioteci, alte persoane și instituții
care se ocupă de probleme ale
bibliotecilor.

Art. 12.
(1) Membrii asociaţi sunt asociaţii cu
profil similar sau care activează în
domenii conexe biblioteconomiei şi
ştiinţei informării; ei pot dobândi
această calitate în urma înaintării unei
cereri scrise, motivate către Consiliul
Director al ABR care va supune
cererea aprobării Adunării Generale a
ABR.
(2) Cererea se consideră aprobată dacă
jumătate plus unu din totalul
numărului membrilor prezenţi la
Adunarea Generală a ABR votează
asocierea.
Art. 13.
(1) Membrii de onoare ai ABR,
respectiv membrii de onoare ai unei
filiale dobândesc această calitate în
urma unor servicii deosebite aduse
asociaţiei, respectiv filialei sau ca o
recunoaştere profesională după o
activitate îndelungată în profesie şi
asociaţie.

(6) Membrii de onoare ai ABR sunt
personalități
din
domeniul
biblioteconomiei
și
științei
informării recunoscute pe plan
naţional
sau
internaţional.
Desemnarea membrilor de onoare se
face de către Adunarea Generală, la
propunerea Consiliului Director al (2) ABR poate avea un preşedinte de
asociației, cu o majoritate de 2/3 din onoare - o personalitate în domeniul
voturi.
biblioteconomiei și științei informării recunoscută pe plan naţional şi/sau
internaţional pentru serviciile aduse
profesiei sau asociaţiei.
(3) Desemanea membrilor de onoare
(7) Adunarea Generală a ABR poate ai ABR şi a preşedintelui de onoare al
desemna un președinte de onoare al ABR se face la propunerea Consiliului
asociației, la propunerea Consiliului Director al ABR cu votul unei
majorităţi de 2/3 din numărul
Director.
membrilor prezenţi la Adunarea
Generală a ABR; desemnarea
membrilor de onoare ai unei filiale se
face cu votul unei majorităţi de 2/3 din

numărul membrilor
Adunarea
Generală
respective.

prezenţi la
a
filialei

(8) Președintele de onoare și
membrii de onoare sunt scutiţi de
plata cotizatiei și pot participa, ca
invitaţi, la Adunarea Generală, la
reuniunile Consiliului Director şi la
reuniunile științifice profesionale ale
asociației.

(4) Președintele de onoare al ABR și
membrii de onoare ai ABR, respectiv
membrii de onoare ai filialelor sunt
scutiţi de plata cotizaţiei și pot
participa ca invitaţi la Adunarea
Generală a ABR, la reuniunile
Consiliului Director al ABR şi la
reuniunile științifice şi profesionale
ale asociației fără a avea drept de vot.

Art. 16

CAP.
IV.
DREPTURILE
OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

ŞI

(1) Membrii persoane fizice ai
ABR
au
drepturi:

urmatoarele
Art. 14. Membrii persoane fizice sau
juridice ai ABR au următoarele
drepturi:
a. să participe la Adunările Generale,
să pună în discuţie şi să ia parte la
dezbaterea
problemelor
care
interesează domeniul sau bunul mers
al ABR;
b. să semnaleze problemele legate de
scopul şi obiectivele asociaţiei, care
vizează fie promovarea, fie apărarea
acestora;

a. să aleagă și să fie aleşi în organele
de conducere și în structurile
profesionale ale asociației, dar fără a
cumula mai mult de două funcţii;

c. să aleagă și să fie aleşi în organele
de conducere și în structurile
profesionale ale asociației, dar fără a
cumula mai mult de două funcţii de
conducere în ierarhia asociaţiei;

b. să facă propuneri privind d. să facă propuneri privind programul
programul anual și de perspectivă al profesional anual și de perspectivă al
asociației, folosirea fondurilor strânse
asociației;
şi activitatea organelor de conducere;
c. să reprezinte asociația ca delegaţi
e. să reprezinte asociația ca delegaţi la

la
reuniuni
internaţionale;

naţionale

și reuniunile naţionale și internaţionale;

f. să participe la activităţile
d. să participe la acțiunile profesionale și științifice organizate de
profesionale și științifice organizate asociație;
de asociație;
g. să participe în ţară și în străinătate
e. să participe în ţară și străinătate la la congrese, stagii de studii şi
congrese, stagii de studii, consfătuiri pregătire profesională, consfătuiri și
și alte reuniuni, la propunerea și cu alte reuniuni, la propunerea și cu
sprijinul financiar al asociației;
sprijinul financiar al asociației;
f. să primească în mod gratuit unele h. să primească în mod gratuit anumite
din publicaţiile asociației;
publicaţii ale asociației;
g. să se retragă, la cerere, din
asociație, printr-o comunicare scrisă
adresată
conducerii
filialei
teritoriale.

i. să se retragă la cerere din asociație
printr-o comunicare scrisă, adresată
structurii ABR care a aprobat
înscrierea în asociaţie;
j. să îşi exprime votul, atunci când
este cazul, cu respectarea prevederilor
art. 13 al. (4).

Art. 15. Membrii persoane fizice şi
(2) Membrii persoane juridice ai juridice ai ABR au următoarele
ABR au următoarele drepturi:
obligaţii:
a. să facă propuneri privind a. să respecte Statutul ABR, hotărârile
programul anual și de perspectivă al Adunării Generale a ABR şi
asociației;
Consiliului
Director
al
ABR,
Regulamentul
intern,
Codul
b. să participe la acțiunile
deontologic
al
bibliotecarului,
profesionale și științifice organizate
legislaţia şi reglementările în domeniu
de asociație, in condiţiile stabilite;
şi să ofere tot sprijinul pentru
c. să primească în mod gratuit unele îndeplinirea obiectivelor asociaţiei;
din publicaţiile asociației;
b. să achite periodic cotizaţia stabilită
d. să se retragă, la cerere, din la propunerea Consiliul Director al
asociație, printr-o comunicare scrisă ABR, aprobată de către Adunarea
adresată Consiliului Director.
Generală a ABR, dar nu mai târziu de
Art.17
Membrii
ABR
au un an calendaristic de la ultima plată;
următoarele obligaţii:

c. să participe la Adunările Generale
la
sedinţele
Consiliului
să respecte statutul ABR, hotărârile şi/sau
Director, după caz şi în funcţie de

Adunării Generale, ale organelor de convocări;
conducere ale asociației și Codul
d. să participe la activităţile asociației;
deontologic al bibliotecarului;
e. să sprijine material şi moral ABR
pentru îndeplinirea obiectivelor ei;

b. să achite cotizaţia cu regularitate;

f. să nu aducă prejudicii de ordin
moral şi material intereselor asociaţiei
şi membrilor acesteia și să respecte
Codul deontologic al ABR.

Art. 16.
(1) Membrii Asociaţiei care nu dețin
funcții de conducere nu răspund
personal pentru actele sau faptele
acesteia; asociaţia singură răspunde cu
patrimoniul propriu pentru prejudiciile
produse terţilor prin actele sau faptele
sale.

c. pentru a fi aleşi în organele de
conducere ale asociației și ale
filialelor teritoriale, ale diviziunilor
și secţiunilor profesionale, trebuie să
participe la activităţile asociației și
să se remarce prin calităţi științifice (2)
În
materie
de
gestiune,
și organizatorice deosebite; (a trecut răspunderea revine preşedintelui,
la art 20)
trezorierului,
contabilului
şi
secretarului Asociaţiei.
d.
să
sprijine
îndeplinirea
obiectivelor asociației și să nu
prejudicieze interesele morale sau
materiale ale acesteia.

Art. 17. Calitatea de membru
Art.18 (1) Calitatea de membru
încetează în următoarele situaţii:
ABR înceteaza în următoarele
situaţii:
a. decesul persoanei fizice sau
încetarea existenței persoanei juridice;
b. constatarea neîndeplinirii obligaţiei
de a achita cotizaţia pe o perioadă de
un an calendaristic;
a. retragere din asociație, prin cerere c. retragerea din asociație, printr-o
scrisă adresată structurii care l-a cerere scrisă adresată structurii care l-a
primit ca membru;
primit ca membru;
b. excludere, stabilită de structura d. (1) excluderea - decisă de structura

care l-a primit ca membru, pentru
nerespectarea prevederilor Statutului
ABR, hotărârilor Adunării Generale,
ale organelor de conducere ale
asociației, Codului deontologic al
bibliotecarului ori pentru orice alt
motiv care cauzează un prejudiciu
asociației și membrilor săi;

care l-a primit ca membru, cu votul a
jumătate plus unu dintre membrii
prezenţi la Adunarea Generală a
filialei,
convocată
în
şedinţă
extraordinară - pentru nerespectarea
reglementărilor prevăzute la art. 15,
lit. a sau pentru orice alt motiv de
natură a prejudicia interesele morale
sau materiale ale asociaţiei şi ale
membrilor săi, cu ascultarea, în
prealabil, a persoanei în cauză.

c. constatarea neîndeplinirii, mai
mult de un an, a obligaţiei de a
achita cotizaţia. (s-a mutat la art. 7.
lit b.)

(2) propunerea de excludere se face în
scris, motivată prin acte sau fapte, de
către persoana fizică sau juridică ori
reprezentantul acesteia care se simt
lezate în drepturile lor şi care se vor
adresa Consiliului Director al ABR, ce
trimite cererea structurii de care
aparţine membrul respectiv.
(3) soluţionarea cererii se face în
termen de 30 de zile de la data
înregistrării; motivarea sancţiunii,
excluderii sau rămânerii ca membru
trebuie
comunicată
Consiliului
Director al ABR care va răspunde
oficial adresantului cererii.

(2) Redobândirea calităţii de
membru se face în condiţiile
prevăzute la art. 15, cu avizul
Consiliului Director, dar nu mai
devreme de un an de la încetarea ei

(4) în caz de excludere, redobândirea
calităţii de membru se face în
condiţiile prevăzute la art. 9, cu avizul
Consiliului Director al ABR, dar nu
mai devreme de un an de la încetarea
ei.

Capitolul IV. Organizare

CAP.
V.
ORGANIZARE
CONDUCERE

ȘI

Art. 19 Asociația Bibliotecarilor din Art. 18. Asociația Bibliotecarilor din

România are sediul central în România are organe de conducere
Bucureşti și filiale teritoriale centrale și teritoriale (ale filialelor
județene. (sediul este la art. 2)
județene sau din străinătate).
Art. 25 Organele de conducere ale
ABR sunt: Adunarea Generală,
Consiliul
Director
și Biroul
Executiv.

ART. 19. Organele de conducere
centrale ale ABR sunt: Adunarea
Generală a ABR, Consiliul Director al
ABR și Biroul Executiv al ABR.
Art 20. Pentru a fi aleşi în organele de
conducere ale asociației și ale filialelor
teritoriale, ale diviziunilor și ale
secţiunilor profesionale, membrii
persoane fizice ai ABR trebuie să se
remarce prin calităţi științifice și
organizatorice deosebite, să aibă
vârsta de cel puţin 21 de ani în ziua
alegerii şi să fie membri ai asociaţiei
de cel puţin un an, cu plata cotizaţiei
la zi.

Art.26

Art. 21.

(1) Adunarea Generală este organul (1) Adunarea Generală a ABR este
suprem de conducere al ABR. Din organul suprem de conducere al
asociaţiei. Din Adunarea Generală fac
Adunarea Generală fac parte:
parte:
a. membrii Consiliului Director;
a. preşedintele, vicepreşedinţii şi
b. preşedintii, vicepreședinții și
membrii Consiliului Director;
secretarii filialelor teritoriale;
b. preşedinţii, vicepreședinții și
c. preşedintii și secretarii secţiunilor
secretarii filialelor teritoriale;
profesionale;
c. preşedinţii și secretarii secţiunilor
d. membrii Comisiei de cenzori;
profesionale;
e.
reprezentanţi
ai
filialelor
d. membrii Comisiei de cenzori;
teritoriale,
într-o
normă
de
reprezentare de 1/10 din membrii e. reprezentanţi ai filialelor teritoriale,
lor, desemnaţi de Adunările într-o normă de reprezentare de 1/10
din numărul de membri ai filialei,
Generale ale acestora.
desemnaţi de Adunările Generale ale
filialelor.
(2) Adunarea Generală se consideră
(2) Adunarea Generală a ABR se

statutar constituită și poate lua
hotărâri valabile dacă sunt prezenţi
cel puţin jumătate plus unu din
numărul total al delegaţilor.
Convocarea Adunării Generale se
face cu cel puţin 30 de zile înainte
de data desfăşurării lucrărilor ei, iar
ordinea de zi și materialele ce se vor
dezbate se fac publice cu cel puţin 7
zile înainte. (o parte s-a mutat la
articolul 21 alin 3 si 5)

întruneşte în sesiune ordinară anual şi
în sesiune extraordinară ori de câte ori
trebuie
rezolvate
problemele
importante de competenţa Adunării
Generale a ABR care nu suportă
amânare. Convocarea în sesiune
extraordinară se face la cererea
preşedintelui ABR sau la cererea a 2/3
din numărul membrilor Consiliului
Director al ABR.

(3) Adunarea Generală a ABR este
(3) Adunarea Generală ordinară se legal constituită dacă sunt prezenţi cel
convoacă anual, de către Consiliul puţin jumătate plus unu din totalul
Director.
Adunarea
Generală componenţei sale.
extraordinară se convoacă la cererea
(4) Hotărârile Adunării Generale a
a 2/3 din membrii Consiliului
ABR se iau cu votul a cel puţin
Director.
jumătate plus unu din numărul celor
prezenţi, cu excepţia modificării
Statutului ABR caz în care se cere o
majoritate de cel puţin 2/3 din
numărul celor prezenţi; sunt acceptate
voturile prin procură sau prin
corespondenţă; fiecare membru are
dreptul la un singur vot; în caz de
egalitate, preşedintele ABR decide.
(5) Convocarea Adunării Generale a
ABR se face cu cel puţin 15 zile
înainte de data desfăşurării lucrărilor
ei, iar ordinea de zi și materialele ce se
vor dezbate se fac publice cu cel puţin
7 zile înainte.
(6) Dezbaterile şi hotărârile adoptate
se consemnează într-un proces-verbal
de către secretarul executiv al ABR.
(7) Preşedinţia Adunării Generale a
ABR aparţine preşedintelui Asociaţiei
sau, în lipsa acestuia, unuia dintre
vicepreşedinți.
(8) Persoanele care nu sunt membri ai

Asociaţiei pot fi invitate la sedinţele
Adunării Generale fără a avea drept de
vot.
(9) Hotărârile luate de Adunarea
Generală a ABR sunt obligatorii şi
pentru membrii care nu au luat parte la
Adunarea Generală a ABR sau au
votat împotrivă.
(4)
Adunarea
Generală
următoarele atribuţii:

are (10) Adunarea Generală a ABR are
următoarele atribuţii:

a. alege, prin vot secret sau deschis,
conducerea operativă a asociației,
alcătuită din președinte, secretar
general și trezorier, ceilalţi membri
ai Consiliului Director și membrii
Comisiei de cenzori;

a. alege şi revocă prin vot secret sau
deschis conducerea operativă a
asociației (președinte, secretar general
și trezorier), pe cei nouă membri ai
Consiliului Director, reprezentanţi ai
diviziunilor
ABR,
și
membrii
Comisiei de cenzori;

b. validează, prin vot deschis,
vicepreședintii
ABR,
conform b. validează prin vot deschis cei cinci
prevederilor art. 22 alin. 1.
vicepreședinţii ai ABR;
c. analizează, dezbate şi aprobă
c. analizează și aprobă activitatea Raportul de activitate al Consiliului
Consiliului Director între două Director al ABR între două
Conferinţe;
Conferinţe;
d. aprobă raportul Comisiei de d. aprobă
cenzori;
cenzori;
e. aprobă și modifică Statutul ABR;

raportul

Comisiei

de

e. aprobă și modifică Statutul ABR şi
Actul constitutiv;

f. aprobă înfiinţarea de filiale;
f. stabileşte programul de activitate
g. stabileşte şi aprobă Programul de
al asociației;
activitate al ABR;
g. aprobă afilierea la organizaţii
naţionale și internaţionale de profil; h. aprobă afilierea la organizaţii
naţionale și internaţionale de profil;
i. hotărăşte asocierea cu alte asociaţii
cu profil similar la
propunerea
h. aprobă valoarea taxei de înscriere Consiliului Director;

în asociație și a cotizației;

j. hotărăşte desemnarea membrilor de
onoare şi a preşedintelui de onoare la
i. desemnează membrii de onoare și
propunerea Consiliului Director;
președintele de onoare ai asociației;
k. aprobă valoarea taxei de înscriere în
asociație și a cotizației anuale;
l. aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli al ABR şi situaţia financiară
anuală;
m. aprobă dizolvarea şi lichidarea
asociaţiei, precum şi stabilirea
destinaţiei bunurilor rămase după
lichidare;
j. se pronunţă asupra oricărei alte n. decide în ceea ce priveste resursele
obţinute de la bugetul de stat şi/sau
chestiuni supuse spre dezbatere.
bugetele locale;
o. se pronunţă asupra oricărei alte
chestiuni supuse spre dezbatere şi
îndeplineşte orice alte atribuţii
prevăzute de lege şi de prezentul
Statut.
(5) Hotărârile Adunării Generale se
iau cu majoritate simplă de voturi.
Sunt acceptate voturile prin procura
sau prin corespondenţa.
(6) În cazul alegerilor prevăzute la
alineatul 4 lit. a), câștigători sunt
desemnați candidații care au obținut
cel mai mare număr de voturi din
cele valabil exprimate. Au trecut la
art 21 alin 9
(11) Alegerile prevăzute la art. 21.
(7) Alegerile prevăzute la alineatul 4
alin. 10 lit. a) se desfăşoară după cum
lit. a) se desfăşoară după cum
urmează:
urmează:
a. membrii care doresc să candideze
a. Membrii care doresc să candideze
pentru
următoarele
funcţii
de
pentru funcţiile din conducerea
conducere ale asociației: președinte,
operativă a asociației (președinte,
secretar general, trezorier, preşedinţi
secretar general și trezorier) sunt
ai diviziunilor profesionale sunt
obligați să îşi facă cunoscute
obligați să îşi facă cunoscute

membrilor
ABR
candidatura
comună și planul managerial pe care
îl au în vedere pentru perioada
mandatului, cu cel puţin 20 de zile
înainte de desfăşurarea Adunării
Generale. Nerespectarea acestei
condiții
atrage
invalidarea
candidaturii.
b. Dacă se constată că, prin
neîndeplinirea cerinţelor prevăzute
la lit.a), nu există nicio candidatură
pentru conducerea a asociației, se
solicită depunerea de candidaturi pe
timpul Adunării Generale de alegeri.
Candidații la funcția de președinte
sunt obligați să prezinte Adunării
Generale obiectivele pe care și le-au
propus pe perioada mandatului.
c. Adunarea Generală validează,
prin vot deschis, candidaturile
comune pentru conducerea în
funcție de respectarea condițiilor
prevăzute la lit. a și a celorlalte
prevederi ale Statutului asociației.

membrilor ABR candidatura și planul
managerial pe care îl au în vedere
pentru perioada mandatului, cu cel
puţin 15 zile înaintea desfăşurării
Adunării
Generale
a
ABR;
nerespectarea acestei condiții atrage
invalidarea candidaturii;
b. dacă se constată că, prin
neîndeplinirea cerinţelor prevăzute la
lit. a), nu există nicio candidatură
pentru aceste funcţii de conducere ale
asociației, se solicită depunerea de
candidaturi în cadrul Adunării
Generale a ABR întrunită pentru
alegeri;
candidații
la
funcțiile
respective sunt obligați să prezinte
Adunării Generale obiectivele pe care
și le-au propus pe perioada
mandatului;
c. Adunarea Generală a ABR
validează,
prin
vot
deschis,
candidaturile pentru conducerea ABR,
în funcție de respectarea prevederilor
prezentului Statut şi a legislaţiei în
vigoare;

d. Adunarea Generală alege, pe baza
propunerilor, conducerea , ceilalți d. Adunarea Generală alege, pe baza
membri ai Consiliului Director și propunerilor, pe ceilalți nouă membri
membrii Comisiei de cenzori.
ai Consiliului Director al ABR și
membrii Comisiei de cenzori;
e. Membrii care au candidat pentru
conducerea operativă a asociației și e. sunt desemnați în conducere
nu au fost aleși au dreptul de a candidații care au obținut cel mai mare
candida pentru ocuparea altor număr de voturi din cele valabil
funcții.
exprimate; revocarea din funcţie se
face cu votul a jumătate plus unu din
numărul celor prezenţi;
f. membrii care au candidat pentru
conducerea ABR și nu au fost aleși au
dreptul de a candida pentru ocuparea
altor funcții;

(8) Președintele asociației, membrii
Consiliului Director al ABR și ai
filialelor teritoriale pot fi revocaţi de
Adunările Generale care i-au ales.

g. mandatul preşedintelui şi al
membrilor aleşi în funcții de
conducere,
precum
şi
al
vicepreşedinţilor din conducerea ABR
este de 4 ani; numărul de mandate nu
Membrii Biroului de coordonare a
este limitat, dar nu pot fi mai mult de
diviziunii sau cei ai Biroului
două mandate consecutive.
Executiv al secţiunii pot fi revocaţi
de adunarea membrilor structurii
respective, cu majoritatea simplă de
voturi din evidenţă, ori de Consiliul
Director al asociației, hotărârile
fiind validate de Adunarea Generală
(12) Numărul de voturi acordat de
a ABR. (s-a mutat
reprezentanții filialelor teritoriale este
în
cadrul
Adunării
(9) Numărul de voturi acordat comunicat
Generale
a
ABR
și
se
calculează
în
reprezentanților filialelor teritoriale
este comunicat în cadrul Adunării conformitate cu prevederile art. 21
Generale și se calculează în alin. 1. lit. e), pe baza numărului
activi
existenţi
în
conformitate cu prevederile alin. 1 membrilor
lit. f), pe baza numărului membrilor evidențele ABR la sfârşitul ultimului
activi existenţi în evidențele ABR la trimestru de dinaintea desfăşurării
sfârşitul ultimului trimestru de alegerilor.
dinainte de desfăsurarea alegerilor.
Art. 22.
Art. 27
(1) Consiliul Director exercită
(1) În răstimpul dintre două Adunări conducerea Asociaţiei în perioada
Generale, conducerea asociației este dintre sesiunile Adunării Generale a
încredinţată unui Consiliu Director ABR şi hotărăşte în toate problemele
alcătuit din 17 persoane alese, pe ce intră în competenţa Adunării
timp de 4 ani, dintre membrii activi Generale.
care îndeplinesc condiţiile arătate la
art. 17.
(2) Consiliul Director, cu excepţia
(2) Consiliul Director este format
vicepreşedinţilor, este ales dintre
din:
membrii ABR care îndeplinesc
condiţiile art. 20 şi este format din 17
persoane, astfel:
a. președinte, secretar general și
trezorier, aleși prin votul Adunării a. președinte, secretar general și
Generale,
care
alcătuiesc trezorier, aleși prin votul Adunării
Generale, care alcătuiesc conducerea
conducerea operativă a asociației;
operativă a asociației;
b. cinci vicepreședinți, validaţi de
b. cinci vicepreședinți, fiecare

Adunarea
Generală,
fiecare reprezentând
câte
una
dintre
reprezentând câte una dintre diviziunile ABR, aleşi prin votul
diviziunile ABR;
membrilor diviziunii din care fac parte
şi validaţi de Adunarea Generală;
c. nouă membri, aleşi proporţional
cu numărul membrilor înscrişi în c. nouă membri, reprezentanţi ai
asociație, dar cel puţin un membru diviziunilor, aleşi proporţional cu
pe diviziune, indiferent de numărul numărul membrilor înscrişi în
membrilor diviziunii.
asociație, dar cel puţin un membru pe
diviziune, indiferent de numărul
membrilor diviziunii.
(3) Consiliul Director este răspunzător
pentru întreaga activitate în faţa
Adunării Generale.
(4) Consiliul Director se întruneşte
trimestrial,
la
convocarea
preşedintelui, precum şi ori de câte ori
este necesar, la cererea adresată
preşedintelui de către cel puţin 2/3 din
membrii Consiliului Director.
(5) Preşedintele convoacă membrii
Consiliului Director la întruniri,
precizând ordinea de zi cu cel puţin 15
zile înainte.
(6) Hotărârile sunt luate cu votul a
jumătate plus unu din numărul
membrilor prezenţi, în condiţiile
prezenţei a cel puţin jumătate din
numărul
membrilor
Consiliului
Director al ABR; în caz de paritate,
votul decisiv este cel al președintelui
asociației.
(7) Toate Hotărârile Consiliului
Director al ABR sunt consemnate în
proces-verbal şi sunt semnate de
preşedinte şi de secretar.
Art. 23. Consiliul
următoarele atribuţii:

Director

are

a. convoacă Adunarea Generală a

ABR, în faţa căreia prezintă rapoarte
și programe de activitate ale ABR, în
vederea aprobării;
(3)
Consiliul
Director
următoarele atribuţii:

b. conduce asociația pe baza
are programului adoptat de Adunarea
Generală;

a. convoacă Adunarea Generală, în c. analizează și aprobă activitatea
faţa căreia prezintă rapoarte și Biroului Executiv al Asociației;
programe de activitate ale ABR, în
d. organizează și analizează activitatea
vederea aprobării;
ştiinţifică a asociației;
b. conduce asociația pe baza
e. reprezintă, prin președintele său,
programului adoptat de Adunarea
asociația şi membrii săi faţă de
Generală;
autorităţi, de terţi și în justiţie;
c. analizează și aprobă activitatea
f. aprobă și coordonează activitatea
Biroului Executiv al Asociației;
filialelor teritoriale și organizarea
d. organizează și analizează reuniunilor științifice ale ABR;
activitatea ştiinţifică a Asociației;
e. reprezintă asociația faţă de
membrii săi, de autorităţi, de terţi și
în justiţie prin președintele său;
f. aproba și coordonează activitatea
filialelor teritoriale și organizarea
reuniunilor științifice ale ABR;

g. aprobă premierea și alte stimulente
morale și materiale pentru membrii
ABR cu merite deosebite;
h. face propuneri pentru desemnarea
președintelui de onoare și a membrilor
de onoare ai asociației;

g. aprobă premierea și alte
stimulente morale și materiale i. execută Hotărârile Adunării
pentru membrii cu merite deosebite; Generale
a
ABR,
autorizează
operaţiunile financiare şi încheierea
h. face propuneri pentru desemnarea
contractelor în care asociaţia este
președintelui de onoare și a
parte;
membrilor de onoare ai asociației.
j. prezintă și supune aprobării
Adunării Generale a ABR raportul de
activitate pe perioada anterioară,
executarea bugetului de venituri şi
cheltuieli, situaţia financiară, proiectul
programului asociaţiei;
k. încheie acte juridice în numele şi pe
seama asociaţiei;
l. aprobă organigrama şi politica de

personal a asociaţiei;
m. îndeplineşte orice alte atribuţii
stabilite de Adunarea Generală a
ABR.
Art. 24.
(1) Toţi componenţii Consiliului
Director al ABR au îndatorirea de a
participa și contribui la pregătirea și
desfășurarea şedinţelor Consiliului
Director.
(4)
Președintele
următoarele atribuţii:

ABR

are (2) Preşedintele ABR are următoarele
atribuţii:

a. reprezintă interesele ABR faţă de a. reprezintă interesele ABR faţă de
autorităţi și faţă de terţi;
autorităţi și faţă de terţi;
b. reprezintă asociația pe plan b. reprezintă asociația pe plan naţional
naţional și internaţional;
și internaţional;
c. conduce Adunările Generale, c. conduce Adunările Generale,
reuniunile Consiliului Director și ale reuniunile Consiliului Director și ale
Biroului Executiv;
Biroului Executiv;
d. prezintă Adunării Generale d. prezintă Adunării Generale rapoarte
rapoarte și direcţiile de activitate ale și programe de activitate ale
Asociației;
Asociației;
e. semnează valabil pentru asociație;

e. semnează valabil pentru asociație;

f. poate da mandat de reprezentare și
drept de semnatură unuia dintre
membrii Biroului Executiv, pentru o
perioadă de maxim 3 luni.

f. poate da mandat de reprezentare și
drept de semnătură unuia dintre
membrii Biroului Executiv, pentru o
perioadă de maxim 3 luni, care se
poate prelungi dacă este necesar;
g. se ocupă de activităţile curente ale
asociaţiei între sedinţele Consiliului
Director al ABR;
h. convoacă şi prezidează Consiliul
Director al ABR şi reprezintă asociaţia
în justiţie şi în toate actele civile ale
asociaţiei.

(5) Secretarul general al ABR

Art. 25. Secretarul general al ABR

urmăreşte respectarea prevederilor
Statutului ABR, punerea în practică
a hotărârilor Adunării Generale și
ale
Consiliului
Director
și
coordonează
activitatea
secretariatului executiv al asociației.
(6) Trezorierul ABR asigură
evidența operațiunilor financiare
desfășurate de asociație, răspunde de
gestionarea patrimoniului acesteia și
prezintă, trimestrial sau la cerere,
președintelui, Consiliului Director și
Comisiei de cenzori, rapoarte
privind situaţia
financiară
a
asociației.
(7) Atribuțiile punctuale ale
celorlalți membri ai Consiliului
Director se stabilesc în cadrul primei
ședințe a Consiliului de după
constituirea sa ca urmare a Adunării
Generale de alegeri.

urmăreşte respectarea prevederilor
Statutului ABR, punerea în practică a
hotărârilor Adunării Generale și ale
Consiliului Director și coordonează
activitatea secretariatului executiv al
asociației.

Art. 26. Trezorierul ABR asigură
evidența
operațiunilor
financiare
desfășurate de asociație, răspunde de
gestionarea patrimoniului acesteia și
prezintă, trimestrial sau la cerere,
președintelui, Consiliului Director și
Comisiei de cenzori, rapoarte privind
situaţia financiară a asociației.
ART. 27.
(1) Atribuțiile punctuale ale celorlalți
membri ai Consiliului Director al
ABR se stabilesc în cadrul primei
ședințe a Consiliului Director de după
constituire.

(8) Consiliul Director ia hotărâri cu
majoritatea simplă de voturi a celor
prezenţi. În caz de paritate, votul
decisiv este cel al președintelui
asociației. a trecut la art. 22. alin 6
(9) Consiliul Director se întruneşte
cel puţin o data la 3 luni și ori de
câte ori este nevoie. Ședințele
Consiliului Director sunt statutare în
condițiile prezenței a cel puțin
jumătate plus unu din numărul
membrilor. a trecut la art. 22. alin 4
(10) Membrii Consiliului Director (3) Membrii Consiliului Director care
care absentează nemotivat la trei absentează nemotivat la trei ședințe
ședințe consecutive vor fi excluși consecutive vor fi excluși de drept din
Consiliu.

din Consiliu.
(11) Membrii Consiliului Director
ale căror mandate au expirat pot fi
realeşi consecutiv pentru o singură
perioada de 4 ani. (a trecut la Art.
21. alin 11. lit. g)
(12) În situația vacantării unei
(4) În situația vacantării unei funcții
funcții din cadrul Consiliului
din cadrul Consiliului Director, se
Director, se procedează după cum
procedează după cum urmează:
urmează:
a. funcţia de președinte şi atribuțiile
a. În cazul vacantării functiei de
acestuia vor fi exercitate, până la
președinte, atribuțiile acestuia vor fi
următoarea Adunare Generală, de
exercitate, până la următoarea
către unul dintre vicepreședinți,
Adunare Generală, de către unul
desemnat de Consiliul Director al
dintre vicepreședinți, desemnat de
ABR;
Consiliul Director.
b. funcţiile de vicepreședinte, secretar
b. În cazul vacantării altor funcții
general, trezorier şi atribuțiile
din Biroul Executiv (vicepreședinte,
respective vor fi exercitate, până la
secretar
general,
trezorier),
următoarea Adunare Generală a ABR,
atribuțiile
respective
vor
fi
de alți membri ai Consiliului Director
exercitate, până la următoarea
al ABR, desemnați de acesta;
Adunare Generală, de alți membri ai
Consiliului Director, desemnați de
acesta.
c. pentru ceilalţi membri, reprezentanţi
c. În cazul vacantării unei funcții de
membru al Consiliului Director,
locul vacantat revine de drept
următorului candidat care a obținut
cel mai mare număr de voturi, după
validarea acestuia de către Adunarea
Generală a asociației.

ai diviziunilor, care fac parte din
Consiliul Director, locul vacant va
reveni de drept următorului candidat
care a obținut cel mai mare număr de
voturi, membru care va fi validat de
Adunarea Generală a ABR;
d. dacă nu există un alt candidat
pentru funcţia vacantă, se numeşte la
propunerea celorlalţi membri un alt
membru, corespunzător diviziunii
funcţiei vacante; numirea se aprobă cu
votul a jumătate plus unu din numărul
celor prezenţi la Adunarea Generală a
ABR întrunită anual;
e. nu constituie un mandat perioada în

d. Pentru ocuparea funcțiilor
vacantate menționate la lit. a și, b,
vor fi organizate alegeri în cadrul
următoarei
Adunări
Generale
ordinare sau extraordinare.

care un membru ABR înlocuiește o
persoană care intră în componența
Consiliului Director pentru oricare
dintre funcţii, dacă înlocuirea s-a făcut
pe o perioadă mai mică de trei ani;
f. pentru ocuparea funcțiilor vacantate
menționate la lit. a și b, vor fi
organizate alegeri în cadrul următoarei
Adunări Generale ordinare.
Art. 28.

Art. 28 Președintele Asociației, cei
cinci
vicepreședinți,
secretarul
general și trezorierul alcătuiesc
Biroul Executiv al asociației. Acesta
conduce asociația între reuniunile
Consiliului de conducere, pregăteşte
lucrările
Consiliului
și
ține
permanent legătura cu membrii
Asociației.
Hotărârile
Biroului
Executiv se iau cu majoritatea
simplă de voturi și se supun
ratificării Consiliului Director. În
caz de paritate de voturi, votul
decisiv este cel al președintelui.

(1) Președintele Asociației, cei cinci
vicepreședinți, secretarul general și
trezorierul alcătuiesc Biroul Executiv
al asociației; acesta conduce asociația
între reuniunile Consiliului Director al
ABR, pregăteşte lucrările Consiliului
și ține permanent legătura cu membrii
Asociației.
(2) Hotărârile Biroului Executiv se iau
cu jumătate plus unu din voturi (care
pot fi transmise şi prin procură sau
electronic); în caz de paritate de
voturi, votul decisiv este cel al
președintelui; hotărârile Biroului
executiv
se
supun
ratificării
Consiliului Director. Biroul Executiv
se întruneşte trimestrial şi ori de câte
ori este nevoie.
Art. 29.

Art. 29 Adunarea Generală alege pe
termen de patru ani o comisie de
cenzori alcătuită din 3 cenzori activi
și 2 supleanţi. Comisia de cenzori
controlează operaţiile ABR după
acte și scripte și întocmeşte rapoarte
pentru Adunarea Generală anuală
sau pentru Consiliul Director, la
solicitarea acestora.

(1) Adunarea Generală a ABR alege
pe termen de 4 ani o comisie de
cenzori alcătuită din 3 cenzori activi și
2 supleanţi, care să preia atribuţiile de
control ale activităţii asociaţiei; din
comisia de cenzori trebuie să facă
parte cel puţin un membru al asociaţiei
şi un contabil.
(2) Comisia de cenzori controlează
operaţiunile ABR după acte și scripte

și
întocmeşte
rapoarte
pentru
Adunarea Generală sau pentru
Consiliul Director al ABR, la
solicitarea acestora.
(3) Cenzorii asigură controlul
financiar al asociaţiei şi pot participa
la sedinţele Consiliului Director al
ABR, fară drept de vot.
Art. 30. Cenzorii au următoarele
atribuţii:
a. verifică modul în care este
administrat patrimoniul asociaţiei;
b. îndeplinesc și alte sarcini stabilite
de Adunarea Generală şi de către
Consiliul Director al ABR.
Art. 31. În funcţie de activitatea sa,
ABR poate avea personal remunerat.
Art. 20
Art. 32. Organele de conducere,
(1) Organele de conducere ale administrare şi control teritoriale sunt
filialei teritoriale sunt Adunarea Adunarea Generală a filialei și
Generală a filialei și Consiliul Consiliul Director al filialei.
Director al filialei.
(1) Adunarea Generală a filialei este
alcătuită din totalitatea membrilor
(2) Adunarea Generală a filialei este ABR din filiala teritorială respectivă.
constituită din totalitatea membrilor
ABR
din
judeţul
respectiv.
Adunarea Generală este convocata
anual în ședință ordinară și, dacă
este cazul, în ședințe extraordinare,
la cererea a 2/3 din membrii filialei.

(2) Adunarea Generală a Filialei se
convoacă anual în ședință ordinară și,
dacă
este
cazul,
în
ședințe
extraordinare, la cererea preşedintelui
filialei, a 2/3 din numărul membrilor
filialei, la cererea preşedintelui ABR,
a Consiliului Director al ABR sau ori
de câte ori trebuie rezolvate probleme
importante de competenţa Adunării
Generale a filialei şi care nu suportă
amânare.
(3) Adunarea Generală a filialei este
legal constituită dacă sunt prezenţi cel
puţin jumătate plus unu din totalul

membrilor filialei. Hotărârile Adunării
Generale a filialei se iau cu votul a cel
puţin jumatate plus unu din numărul
membrilor prezenţi; fiecare membru
are dreptul la un singur vot; în caz de
egalitate, preşedintele filialei decide.
(4) Preşedinţia Adunării Generale a
filialei aparţine preşedintelui filialei
sau,
în
lipsa
acestuia,
vicepreşedintelui.
(5) Dezbaterile şi hotărârile adoptate
se consemnează într-un proces-verbal
de către secretarul filialei şi se
transmit Consiliului Director al ABR.
(3) În răstimpul dintre două Adunări
Generale, conducerea filialei este
încredinţată unui Consiliu de
conducere alcătuit din 3 membri: un
președinte, un vicepreședinte și un
secretar.
Membrii
Consiliului
Director sunt aleşi de Adunarea
Generală a filialei prin vot secret, pe
timp
de
patru
ani.

(6) În răstimpul dintre două Adunări
Generale ale filialei, conducerea
acesteia este încredinţată unui
Consiliu Director al filialei alcătuit din
3 membri: un președinte, un
vicepreședinte și un secretar; membrii
Consiliului Director al filialei sunt
aleşi de Adunarea Generală a filialei
prin vot secret, cu jumătate plus unu
din numărul celor prezenţi; mandatul
acestora este de patru ani cu
posibilitatea de a fi realeşi.

(4) Conducerea filialei aplică, pe (7) Conducerea filialei aplică, pe plan
plan local, hotărârile organelor local, hotărârile organelor centrale de
conducere ale ABR.
centrale de conducere ale ABR.
(5)
Filialele
teritoriale
care
organizează acţiuni profesionale pot
solicita sprijin material și financiar
din partea Consiliului Director al
asociației.

(8)
Filialele
teritoriale
care
organizează acţiuni profesionale pot
solicita sprijin material și financiar din
partea Consiliului Director al ABR,
care se aprobă cu votul a jumătate plus
unu din numărul membrilor prezenţi.

Art. 33. În cadrul ABR funcţionează
Art. 21 În cadrul Asociației
diviziuni specializate pe tipuri de
Bibliotecarilor
din
România
biblioteci, după cum urmează:
funcţionează diviziuni specializate
pe tip de bibliotecă, după cum

urmează:

a. Diviziunea Biblioteci Naţionale;

a. diviziunea bibliotecilor naţionale;

b. Diviziunea Biblioteci Universitare;

b.
diviziunea
universitare;

bibliotecilor c. Diviziunea Biblioteci Specializate;

c.
diviziunea
specializate;

bibliotecilor

d. Diviziunea Biblioteci Publice;
e. Diviziunea Biblioteci Şcolare.

d. diviziunea bibliotecilor publice;
e. diviziunea bibliotecilor şcolare.
Art. 22
(1) Organul de conducere al
diviziunii
este
Biroul
de
Coordonare,
alcătuit
dintr-un
președinte, un secretar și trei
membri, aleşi pe o perioadă de patru
ani dintre membrii diviziunii
respective și validaţi de Adunarea
Generală a ABR. Preşedinţii
diviziunilor îndeplinesc concomitent
funcţiile de vicepreședinți ai ABR și
sunt membri de drept ai Consiliului
Director al asociației.
(2) Biroul de Coordonare al
diviziunii elaborează și propune spre
aprobare Consiliului Director al
ABR strategii, programe și proiecte
specifice tipului de bibliotecă pe
care îl reprezintă. După validarea
acestora
de
către
Adunarea
Generală, ele devin parte integrantă
a Planului de activităţi al ABR.

Art. 34.
(1) Organul de conducere al Diviziunii
este Biroul de conducere, alcătuit
dintr-un președinte, un secretar și trei
membri, aleşi pe o perioadă de patru
ani
dintre
membrii
diviziunii
respective și validaţi de Adunarea
Generală
a
ABR;
preşedinţii
diviziunilor
sunt
de
drept
vicepreședinți ai ABR și fac parte din
Biroul Executiv al Consiliului
Director al asociației.

(2) Biroul de conducere al diviziunii
elaborează și propune spre aprobare
Consiliului Director al ABR strategii,
programe și proiecte specifice tipului
de bibliotecă pe care îl reprezintă;
după validarea acestora de către
Adunarea Generală, ele devin parte
integrantă a Planului de activităţi al
ABR.

(3) Diviziunile ABR se reunesc cel (3) Diviziunile ABR se reunesc cel
puţin o dată pe an.
puţin o dată pe an.
ART. 35.

Art. 23

(1) În cadrul ABR funcţionează (1) În cadrul ABR funcţionează
secţiuni profesionale, organizate pe secţiuni profesionale, organizate pe
tipuri de activităţi biblioteconomice.
tipuri de activităţi.
(2)

Numărul

și

denumirea

(2) Numărul și denumirea secţiunilor

secţiunilor
profesionale
sunt
aprobate de Adunarea Generală, la
propunerea Consiliului Director sau
a membrilor Asociației.

profesionale
sunt
aprobate
de
Adunarea Generală a ABR, la
propunerea Consiliului Director al
ABR sau a membrilor asociației.

(3) Fiecare secţiune profesională
este condusă de un președinte, ajutat
de un secretar, aleşi pe o perioada de
patru ani de membrii secţiunii.
Aceştia formează Biroul Executiv al
secţiunii.

(3) Fiecare secţiune profesională este
condusă de un președinte, ajutat de un
secretar, aleşi pe o perioadă de patru
ani de către membrii secţiunii şi dintre
membrii acesteia. Aceştia formează
Biroul Executiv al secţiunii.

(4) Fiecare secţiune îşi
planuri și programe de
proprii, în funcţie de
specifice, și le supune
Adunării Generale.

stabileşte
activitate
cerinţele
aprobării

(4) Fiecare secţiune îşi stabileşte
proiecte și programe de activitate
proprii, în funcţie de cerinţele
specifice activităţii și le supune
aprobării Adunării Generale.

(5) Secțiunile profesionale se reunesc
(5) Secțiunile profesionale se de cel puțin două ori pe an.
reunesc cel puțin de două ori pe an.
(6)
Înfiinţarea
şi
desfiinţarea
(6) Secţiunile profesionale pot fi Secţiunilor profesionale se face prin
desfiinţate prin hotărârea Adunării Hotărâre a Adunării Generale a ABR,
Generale a ABR, la propunerea la propunerea Consiliului Director al
Consiliului Director al asociației, în asociației, în urma analizei activității
urma analizei activității acestora.
acestora.

Art. 24 ABR are un secretariat
executiv
care
ține
evidenţa
membrilor,
documentelor
și
activităților
asociației,
sprijină
editarea și difuzarea publicaţiilor
ABR, administrează arhiva și
execută
alte
activităţi
sub
coordonarea secretarului general al
asociației.

Art. 36. ABR are un secretariat
executiv care ține evidenţa membrilor,
documentelor și activităților asociației,
sprijină editarea, traducerea și
difuzarea
publicaţiilor
ABR,
administrează arhiva și execută şi alte
activităţi sub coordonarea secretarului
general al asociației.

Capitolul VI. Patrimoniu

CAP.
VI.
PATRIMONIALE

RESURSE

Art. 30 Patrimoniul Asociației
Bibliotecarilor din România este
format
din
valori
materiale
provenite din taxele de înscriere și
cotizaţiile
membrilor,
din
comercializarea publicaţiilor editate
de asociație, din subvenţii, donaţii,
sponsorizări, precum și din alte
venituri
realizate
în
urma
activităţilor asociației.

Art. 37. Resursele patrimoniale ale
asociaţiei cuprind:

a. sume provenite din taxele de
înscriere şi cotizaţiile membrilor,
stabilite prin Hotărârea Adunării
Generale a ABR;

b. donaţii, sponsorizări sau legate de la
persoane fizice, fundaţii, asociaţii şi
Art. 31 Valoarea taxei de înscriere societăţii comerciale;
în ABR și a cotizaţiei este aprobată
c. resurse obţinute de la bugetul de stat
anual de către Adunarea Generală,
şi/sau de la bugetele locale;
la propunerea Consiliului Director al
d.
resurse
rezultate
din
ABR.
comercializarea publicaţiilor editate de
asociație;
e. resurse provenite din activităţile
economice directe, desfăşurate în
vederea autofinanţării;
f. alte venituri prevăzute de lege.

Capitolul VII. Dizolvarea asociației

CAP. VII. DIZOLVAREA ABR

Art. 32

Art. 38.

(1) Dizolvarea asociației se va face
prin votul a doua treimi din membrii
Adunării Generale. Dacă la prima
convocare în acest scop a Adunării
Generale această proporţie nu este
atinsă, se va face o reconvocare, iar
decizia se va lua cu votul a jumătate

(1) Dizolvarea asociației se va face
prin votul a două treimi din membrii
Adunării Generale a ABR; dacă la
prima convocare în acest scop a
Adunării Generale a ABR această
proporţie nu este atinsă, se va face o
reconvocare, iar decizia se va lua cu

plus unu din numărul celor prezenţi.
(2) În caz de dizolvare, bunurile
Asociației vor fi donate unei
asociaţii profesionale similare sau
unei biblioteci.

votul a jumătate plus unu din numărul
celor prezenţi.

CAP IX. DISPOZIŢII FINALE

CAP. VIII. DISPOZIŢII FINALE

Art. 33 Prezentul statut se poate
completa sau modifica de Adunarea
Generală a asociației, la propunerea
Consiliului
Director
sau
a
membrilor asociației, prin majoritate
simplă de voturi.

ART. 39. Prezentul Statut se poate
completa sau modifica la propunerea
Consiliului Director sau a membrilor
asociației, prin votul a jumătate plus
unu din membri şi se aprobă cu votul a
2/3 din numărul celor prezenţi, de
către Adunarea Generală a ABR.

(2) În caz de dizolvare, bunurile
Asociației vor fi donate unei asociaţii
profesionale similare sau unei
biblioteci.

