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STATUTUL
Asociaţiei BALINT din România

(ultima modificare a fost făcută în 2020 prin încheiere civilă nr. 2181/21.12.2020. Premiile Veress şi
Butyka din anexele I-II sunt părţi integrante ale Statutului )

Cap.I.: Dispoziţii generale

Art.1.: Denumirea asociaţiei este: ASOCIAŢIA BALINT din ROMÂNIA,
denumire ce va figura în toate actele emanate de Asociaţie.

Art.2.: Sediul Asociaţiei este în România, municipiul MIERCUREA-CIUC,
str.Gábor Áron nr. 10, judeţul Harghita.

Art.3.: Forma şi natura juridică: Asociaţia este nonprofit, stiinţifică, apolitică. Este
persoană juridică română independentă şi îşi desfăşoară activitatea conform legilor în
vigoare, statutului şi regulamentului de funcţionare. Teritoriul de funcţionare este
România şi alte ţări.

Art.4.: Ştampila asociaţiei va fi rotundă, cu inscripţia: Asociaţia BALINT din
România, iar în mijloc: MIERCUREA-CIUC.

Art.5.: Adunarea generală a asociaţiei va putea stabili constituirea unei embleme a
Asociaţiei.

Art.6.: Asociaţia va fi reprezentată în relaţiile cu terţi de preşedintele Asociaţiei.

Art.7.: Asociaţia va funcţiona pe baza statutului aprobat de Adunarea Generală a
membrilor.

Cap. II. Scopul si obiectivul de activitate

Art. 8.: Cercetarea, dezvoltarea şi răspândirea conceptului psihosomatic al lui
BALINT. Aplicarea ca factor terapeutic în spiritul lui BALINT a relaţiei medic-
bolnav şi terapeut-pacient. Redactează şi editează materiale profesionale şi ştiinţifice.
Îşi exprimă opiniile şi la cerere va da consultaţii în legătură cu problemele
profesionale ivite în acest domeniu.
Organizarea de reuniuni naţionale şi internaţionale, invitând personalităţi de seamă în
domeniu. Va înlesni formarea şi intermedierea unor relaţii ştiinţifice interne şi
internaţionale. Transmiterea si propagarea prin mijloace scrise şi vorbite a ideilor lui
BALINT.

Cap. III. Membrii Asociaţiei, drepturi şi obligaţii

Art. 9.: se consideră membrii Asociaţiei acele persoane fizice care-şi exprimă în scris
dorinţa lor de aderare, fiind de acord cu statutul Asociaţiei, plătesc regulat cotizaţiile,
şi prin activitatea lor participă la atingerea scopurilor Asociaţiei. Nu se impun
restricţii de sex, religie, naţionalitate sau apartenenţă politică.

Art.10.: calitatea de membru este obţinută la data aprobării cererii de aderare de către
Biroul Asociaţiei cu majoritate simplă de voturi.
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Membrii fondatori sunt cei care au semnat statutul Asociaţiei cu ocazia şedinţei de
constituire.
Se iniţiază calitatea de Preşedinte Fondator şi foşti preşedinţi

Art.11: Drepturile membrilor:
-de a participa în mod activ la activităţile Asociaţiei şi de a organiza asemenea acţiuni.
-drept la vot fără restricţii
-de a fi ales pentru orice funcţie în cadrul Asociaţiei
-de a fi informat operativ şi complet despre întreaga activitate a Asociaţiei
-să facă propuneri cu privire la activitătile Asociaţiei
-să înainteze plângeri, pentru care organul de conducere a Asociaţiei are obligaţia să
dea răspuns sau să soluţioneze cazul în termen de 30 de zile
-să primească legitimaţie de membru

Art. 12: Obligaţiile membrilor:
-să participe activ la toate adunările generale şi acţiunile de larg interes organizate de
Asociaţie
-să respecte hotărârile Adunării Generale şi Statutul
-să îndeplinească conştiincios funcţia pentru care a fost ales
-să nu organizeze activităţi în numele Asociaţiei decât cu acordul preşedintelui sau a
persoanei desemnată de acesta
-să plătească cu regularitate cotizaţiile.

Art. 13: calitatea de membru incetează în cazurile:
-decesului membrului
-retragerea din Asociaţie exprimată în scris şi înregistrată la Biroul Asociaţiei şi
adusă la cunoştinţa Preşedintelui, care va fi obligat ca să aducă această decizie la
cunoştinţa Adunării Generale
-neplata cotizaţiei anuale până la 31 martie a anului următor, nici după o singură
somaţie în scris.
-prin votul de excludere a cel puţin 2/3 din membri în cazul:
-incălcării grave a statutului
-lipsă de activitate nejustificată
-lipsă repetată de la Adunările Generale

-membrul care se retrage sau este exclus nu va avea pretenţii patrimoniale faţă de
Asociaţie
-în cazuri bine justificate membrul poate solicita preşedintelui scutirea de a participa
la acţiuni pentru o perioadă limitată
-dacă un membru se mută în altă localitate, îşi poate menţine calitatea de membru

Cap. IV. Organele Asociaţiei

Art. 14: Organele Asociaţiei sunt:
1., Adunarea generală
2., Biroul, format din 5 membri: preşedinte, vicepreşedinte, trezorier, secretar 1
membru
3., cenzor

Art. 15: Adunarea generală:
Atribuţiunile Adunării generale sunt:
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-se întruneşte anual sau ori de câte ori este necesar
-aprobă şi modifică statutul
-alege Biroul, care la rândul lui va alege preşedintele, vicepreşedintele, secretarul şi
trezorierul
-alege comisia de cenzori
-aprobă programul de activitate, stabileşte obiectivele Asociaţiei
-stabileşte şi aprobă sarcinile membrilor, eventualele salarii sau recompense materiale
sau premii cuvenite persoanelor active
-aprobă cuantumul cotizaţiei şi a taxei de înscriere
-aprobă asocierea cu alte organizaţii sau adeziunea la organizaţii internaţionale
-decide excluderea membrilor
-decide dizolvarea Asociaţiei şi utilizarea averii rămase în conformitate cu prevederile
prezentului statut

Art. 16: Adunarea generală se convoacă de preşedinte, cu indicarea datei şi ordinii de
zi, cu cel puţin 10 zile înainte

Art. 17: Convocarea se poate cere la solicitarea scrisă a 40% din membri cu cotizaţia
achitată la zi. Dacă în termen de 30 de zile de la depunerea cererii preşedintele nu
convoacă A.G., oricare dintre membri îl va putea convoca.

Art. 18: Adunarea generală extraordinară se convoacă la solicitarea în scris a cel
puţin 50% din membri, cu indicarea expresă a scopului.

Art. 19: Ordinea de zi trebuie specificată pe convocator, decizii luându-se numai în
aceste probleme, cu excepţia cazului când participă la Adunare cel puţin 75% din
membri, pe baza votului majoritar simplu, exprimat în mod deschis. În acest caz se
pot introduce pe ordinea de zi şi alte puncte.

Art. 20: Adunarea generală este statutară în prezenţa a jumătate plus unu din membri.
Pentru luarea hotărârilor şi deciziilor este suficient jumătate plus unu de voturi ale
celor prezenţi.

Art.21: Desfăşurarea Adunării Generale şi hotărârile luate vor fi consemnate în
proces verbal, care va fi semnat de preşedinte, de secretar, şi de unul din membrii
desemnaţi de Adunarea Generală.

Art.22: În cazul în care după convocarea legală Adunarea generală nu este statutară,
acesta se va repeta după 30 de minute, fiind declarată A.G. extraordinară, care poate
aduce hotărâri indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Art.23: pentru decizia de afiliere la alte asociaţii, societăţi, federaţii, sau de
desfiinţare a Asociaţiei sunt necesare voturile a 75% din membri.

Art. 24: Biroul:
-Adunarea generală alege un Birou format din 5 membri pe o perioadă de 3 ani.
Deasemenea va alege şi un cenzor.
-Condiţiile de candidare pentru Birou:

-să fie membru al Asociaţiei de cel puţin 2 ani
-să fi participat la minimum 10 şedinţe de grup Balint în ultimii 2 ani
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-să accepte condiţia ca în cazul lipsei nemotivate de la 2 şedinţe de Birou în
mandatul actual (cu excepţia cazurilor de forţă majoră) să i se retragă calitatea de
membru de Birou.

-vot prin corespondență secretizată pentru alegerea membrilor biroului
-vot deschis online la A.G. în cazuri excepționale
-Biroul este abilitat să declare situația excepțională de la caz la caz

Art. 25: Cei aleşi vor alege dintre ei un preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi un
trezorier prin vot secret.

Art. 26: Cenzorul: veghează asupra transparenţei activităţii Biroului.

Art. 27: Preşedintele sau Adunarea generală vor putea numi mai mulţi cenzori
(specializaţi în probleme juridice, financiar-contabile, etc.).

Art. 28: Pentru buna şi legala desfăşurare a activitaţii Asociaţiei, preşedintele sau
Adunarea generală va putea apela la consultanţa sau activităţile unor specialişti
(economist, contabil, jurist etc.), care vor fi retribuiţi pentru aceste servicii, pe baza
unor contracte încheiate cu Asociaţia.

Art. 29: Sarcinile preşedintelui:
-organizează şi indrumă activitatea Asociaţiei
-ţine evidenţa membrilor
-ţine legătura cu alte organizaţii din tară şi de peste hotare
-pregăteşte adunările generale şi informarea acestora
-convoacă şi conduce Adunările generale
-reprezintă Asociaţia în faţa instanţelor judecătoreşti şi altor organizaţii
-ia decizii şi măsuri în perioadele dintre două Adunări generale.
-execută sau dispune executarea hotărârilor Biroului sau Adunării generale
-este purtatorul de cuvânt al Asociaţiei
-angajează personal salariat dacă Adunarea generală decide astfel
-convoacă şi conduce şedinţele de Birou.

Art. 29/A: Sarcinile vicepreşedintelui:
- va ajuta preşedintele în toate activităţile curente, iar în caz de imposibilitate de a-şi
efectua sarcinile, va prelua executarea acestora.

Art. 30: Sarcinile secretarului:
-ţinerea evidenţei Adunărilor generale
-asigurarea condiţiilor pentru realizarea hotărârilor luate
-conducerea activităţilor administrative
-sistematizarea documentelor şi corespondenţei
- va întocmi procesele verbale ale şedinţelor de Birou şi ale Adunărilor generale pe
care le va remite membrilor de Birou desemnaţi - presedinte sau vicepresedinte -
pentru contrasemnare.

Art.31: Sarcinile trezorierului:
-administrarea sumelor şi bunurilor încasate din cotizaţii, donaţii, sponsorizări, pe
baza hotărârilor luate de Adunarea generală sau de către Birou
-păstrarea documentelor justificative



5

-ţinerea corectă la zi a încasărilor şi a plăţilor în conformitate cu normele financiare
-va face anual darea de seamă financiară, cu ocazia Adunărilor generale dar este
obligat de a da informaţii despre situaţia materială a Asociaţiei la cererea oricărui
membru, după ce petentul a solicitat în scris acest lucru şi de la preşedintele
Asociaţiei

Cap. V. Patrimoniul Asociaţiei

Art.32: Bunurile materiale ale Asociaţiei vor fi obţinute din taxa de înscriere, cotizaţii
(ale căror sume vor fi stabilite de către Adunarea generală sau la nevoie, de către
Biroul Asociaţiei), donaţii, sponsorizări, activitaţi de valorificare a unor bunuri
obţinute din donaţii, contribuţii ocazionale, precum şi bunurile cumpărate din aceste
fonduri.

Art. 33: Asociaţia răspunde financiar cu fondurile pe care le deţine, fără ca membrii
înscrişi să fie implicaţi cu averea personală în datoriile Asociaţiei faţă de terţi.

Art. 34: Asociaţia va avea un buget pe care Biroul îl va propune pentru aprobare
Adunării generale, care îl va vota cu o majoritate de 2/3 împreună cu bilanţul
financiar a anului precedent.
În cazuri excepţionale sau care necesită o intervenţie promptă acest buget va putea fi
aprobat şi de către birou cu un vot de 75 % a membrilor, aprobare care va fi supusă
spre vot Adunării generale proxime.

Art. 35: Asociaţia va avea cont bancar sau CEC, dreptul de semnătură aparţinând
preşedintelui şi trezorierului.

Art. 36: Chestiunile necuprinse în prezentul Statut vor fi soluţionate pe baza legilor şi
actelor normative adecvate în vigoare.

Art. 37: În cazul desfiinţării Asociaţiei din orice motiv care a întrunit acceptul a 75%
din membri, succesorul (succesorii) în drept al averii totale existente în momentul
dizolvării, vor fi instituţii sau organizaţii non-guvernamentale cu caracter social,
cultural sau religios.
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ANEXA I. LA STATUTUL ASOCIAŢIEI BALINT DIN ROMÂNIA
ÎNFIINŢAREA „PREMIUL VERESS”

Art. 1: În cadrul Asociaţiei Balint din România se instituie un premiu de excelenţă
denumit PREMIUL VERESS.
Art. 2: Capitalul necesar pentru constituirea premiului a fost oferit de către familia
Adalbert şi Éva Elisabeta Veress, reprezentând suma de 10.000 RON (3000 Euro) la
data constituirii.
Art. 3: Premiul Veress va consta dintr-o diplomă, o medalie şi 500 RON, cu clauza
folosirii acestei sume pentru participarea la un eveniment international Balint.
Art. 4: Premiul Veress va fi acordat în timpul vieţii ambilor sau unuia dintre fondatori
unei persoane care va fi desemnată de către fondatori, iar după decesul acestora de
către Biroul Asociaţiei în exerciţiu.
Art. 5:. Titularul Premiului Veress poate fi unul dintre membrii Asociaţiei, care a
depus o activitate practică, teoretică sau organizatorică de excepţie, sau a contribuit
într-un mod simţitor la creşterea fondului bănesc sau la îmbunătăţierea imaginii
Asociaţiei în anul respectiv.
Art. 6: Premiul Veress se va acorda în cadrul şedinţei de Birou a Asociaţiei Balint din
România prin votul unanim al tuturor membrilor de Birou prezenţi la acea şedinţă.
Dacă nu se va putea ajunge la un asemenea vot, în anul respectiv Premiul Veress nu
se va acorda, suma de bani reportându-se pentru anul viitor.
Art. 7: În cazuri bine motivate Premiul Veress se poate diviza şi acorda simultan
pentru maximum 2 persoane.
Art. 8: În cazuri cu totul excepţionale Premiul Veress se poate acorda şi unor persoane
cu cetăţenie străină sau care nu sunt membrii Asociaţiei.
Art. 9: În cazul în care în anul respectiv se consideră că nimeni nu se califică
pentrupremiere, Premiul Veress nu se va acorda, suma de bani alocată reportându-se
pentru anul viitor.
Art. 10: Premiul Veress se va acorda cu ocazia Adunării Generale din cadrul
Conferinţei Naţionale a Asociaţiei şi va fi înmânat premiatului într-un cadru festiv de
către Preşedintele Asociaţiei înainte de închiderea lucrărilor Adunării Generale,
reprezentând ultimul punct al Ordinii de zi.
Art. 11: Premiul Veress nu poate fi nicicând acordat Preşedintelui în funcţiune al
ABR.
Art. 12: Pe timpul vieţii fondatorilor Premiului Veress, dreptul de semnătură bancară
o vor avea fondatorii sau singurul supravieţuitor, iar după decesul amândurora acest
drept va reveni persoanelor autorizate cu drept de semnătură din cadrul Biroului.
Art. 13: Suma capitalizată va fi folosită exclusiv pentru scopul premierii.
Art. 14: Capitalul Premiului Veress poate fi retras doar de către deponenţii sumei,
dacă ei înşişi vor decide astfel. Capitalul nu constituie sub nici o formă averea
Asociaţiei, el aparţinând de drept deponenţilor sau moştenitorilor legali, Asociaţia
Balint din România fiind doar persoana juridică care îl administrează.
Art. 15: În caz de dizolvare a Asociaţiei Balint din România, suma de capital va
reveni moştenitorilor legali al deponenţilor.
Art. 16: Medalia se va confecţiona din bronz. Ea va avea formă de cerc, cu o
înscripţie pe marginea ei. Pe partea de sus a cercului se va scrie PREMIUL VERESS
în formă de semicerc cu litere capitale. În semicercul inferior se va scrie cu cifre arabe
anul instituirii Premiului Veress – 2007.
Art. 17: Vor fi efectuate 25 exemplare numerotate de medalie şi 10 exemplare
nenumerotate care vor putea fi oferite unor personalităţi din ţară sau de peste hotare,
cu diferite ocazii în condiţii de protocol.
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ANEXA II. LA STATUTUL ASOCIAŢIEI BALINT DIN ROMÂNIA
ÎNFIINŢAREA „PREMIUL BUTYKA”

„Art. 1: În cadrul Asociaţiei Balint din România se instituie deasemena un premiu de
excelenţă denumit PREMIUL BUTYKA ENIKÖ-ÉVA.
Art. 2: Capitalul necesar pentru constituirea premiului a fost oferit de către BUTYKA
ENIKÖ-ÉVA, reprezentând suma de 6.000 Euro.
Art. 3: Premiul va consta dintr-o diplomă şi o sumă de bani în valoare de 500 euro, cu
clauza folosirii acestei sume pentru participarea la un eveniment international Balint.
Art. 4: Premiul va fi acordat în timpul vieţii fondatoarei unei persoane care va fi
desemnată de către ea, iar după decesul ei de către Biroul în exerciţiu al Asociaţiei.
Art. 5: Titularul Premiului poate fi unul dintre membrii Asociaţiei, care a depus o
activitate practică, teoretică sau organizatorică de excepţie, sau a contribuit într-un
mod simţitor la creşterea fondului bănesc sau la îmbunătăţirea imaginii Asociaţiei în
anul respectiv.
Art. 6: După decesul fondatoarei, Premiul se va acorda în cadrul şedinţei de Birou a
Asociaţiei Balint din România prin votul unanim al tuturor membrilor de Birou
prezenţi la acea şedinţă. Dacă nu se va putea ajunge la un asemenea vot, în anul
respectiv Premiul nu se va acorda, suma de bani reportându-se pentru anul viitor.
Art. 7: În cazuri bine motivate Premiul se poate diviza şi acorda simultan pentru
maximum 2 persoane. Soţul şi soţia sunt considerate o singură persoană.
Art. 8: În cazuri cu totul excepţionale Premiul se poate acorda şi unor persoane cu
cetăţenie străină sau care nu sunt membrii Asociaţiei.
Art. 9: În cazul în care în anul respectiv se consideră că nimeni nu se califică pentru
premiere, Premiul nu se va acorda, suma de bani alocată reportându-se pentru anul
viitor.
Art. 10: Premiul se va înmâna cu ocazia Adunării Generale din cadrul Conferinţei
Naţionale a Asociaţiei într-un cadru festiv de către fondatoare, sau în lipsa ei de către
Preşedintele Asociaţiei înainte de închiderea lucrărilor Adunării Generale,
reprezentând ultimul punct al Ordinii de zi.
Art. 11: Premiul nu poate fi nicicând acordat Preşedintelui în funcţiune al ABR.
Art. 12: Pe timpul vieţii fondatoarei, dreptul de semnătură bancară o va avea ea şi
trezorierul ABR, iar după decesul ei acest drept va reveni persoanelor autorizate cu
drept de semnătură din cadrul Biroului.
Art. 13: Suma capitalizată va fi folosită exclusiv pentru scopul premierii.
Art. 14: Capitalul Premiului poate fi retras doar de către deponentă, dacă ea va decide
astfel. Capitalul după decesul deponentei va deveni averea Asociaţiei, cu clauza
menţinerii lui cu titlu de capital pentru premiu.
Art. 15: În caz de dizolvare a Asociaţiei Balint din România, suma de capital va
reveni Asociaţiei Pentru Protecţia Necuvântătoarelor Arca lui Noe, Cluj-Napoca Cod
Identificare Fiscală:15693690, Cont Bancar RO98BTRL01301205920949XX sau, în
cazul inexistenţei acestuia la momentul respectiv, unui ONG cu profil de activitate de
protecţie a animalelor”.


