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ASOCIAŢIA DE STUDII FRANCOFONE - DF 
 

Statut 
  

(Extras) 
 

5.1. ASOCIAŢIA DE STUDII FRANCOFONE - DF din România este o 
societate ştiinţifică şi are ca scop promovarea cercetării şi cercetătorilor 
francofoni preocupaţi de studierea literaturii francofone contemporane sub 
toate aspectele şi dezvoltarea schimburilor între cercetătorii de la Universitatea 
de Vest din Timişoara şi alte instituţii similare din ţară şi din străinătate. 
 
Art.6. Obiectivele Asociaţiei  

6.1. Obiectivele ASOCIAŢIEI DE STUDII FRANCOFONE - DF din 
România sunt următoarele: 

• Oferirea unei game largi de informaţii despre stadiul cercetării 
francofone literare din România. 

• Editarea revistei Dialogues francophones şi a altor publicaţii conţinând 
informaţii de specialitate în domeniul francofoniei literare. 

• Publicarea, difuzarea, editarea (tipărirea) de publicaţii de specialitate. 

• Organizarea de simpozioane, conferinţe, congrese naţionale şi 
internaţionale cu participarea atât a specialiştilor din ţară, cît şi din 
străinătate.  

• Organizarea unui centru de informare despre activitatea ASOCIAŢIEI 
DE STUDII FRANCOFONE - DF şi stadiul cercetării şi activităţilor 
pe care le desfăşoară. 

• Acordarea de suport şi asistenţă pentru promovarea şi dezvoltarea 
cercetării literare franceze şi francofone. 

• Colaborarea cu  instituţii din Uniunea Europeană sau instituţii 
partenere ale acestora (inclusiv centre de cercetare). 

• Realizarea de baze de date şi punerea lor la dispoziţia celor interesaţi. 

• Acordarea de asistenţă pe teme din domeniul asociaţiei. 

• Acordarea de sprijin financiar pentru proiecte de cercetare specifice. 
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• Crearea unei biblioteci şi arhive în domeniul francofoniei. 

• Realizarea istoriei francofoniei româneşti. 

 
Art.10. Categoriile de membri 

10.1. Membri fondatori – calitate ce revine persoanelor care au participat la 
constituirea prezentei Asociaţii. 

10.2. Membri de onoare – acele persoane care dau dovadă de o înaltă ţinută 
profesională, cu o contribuţie esenţială în dezvoltarea şi promovarea scopurilor 
şi obiectivelor ASOCIAŢIEI DE STUDII FRANCOFONE - DF. 

10.3. Membri acreditaţi – cu dreptul de a nominaliza şi vota. 

10.4. Membri asociaţi  – cu drept de vot consultativ. 

 
Art. 11. Dobândirea calităţii de membru 

11.1. Înscrierea în Asociaţie se realizează individual, pe baza unei fişe de 
adeziune. Pot deveni membri ai ASOCIAŢIEI DE STUDII FRANCOFONE- 
DF persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate care sprijină moral şi 
material Asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia şi pentru care literatura 
francofonă (şi franceză) contemporană face parte integrantă din disciplina şi 
formarea ştiinţifice. 

 
11.2. Condiţiile de primire a noilor membrii în Asociaţie: 

a) solicitanţii trebuie sa recunoască statutul organizaţiei şi organele de 
conducere şi să fie dispuşi sa se implice ca membri activi ai organelor de 
conducere sau control, daca sunt solicitaţi; 

b) solicitanţii trebuie sa fie de acord sa plătească anual cotizaţia stabilită de 
Adunarea Generală. 

11.3. Informaţiile oficiale ale ASOCIAŢIEI DE STUDII FRANCOFONE- 
DF sunt difuzate de secretariatul Asociaţiei în limba franceză sau în limba 
română. Toate contribuţiile membrilor, acceptate de comitetul ştiinţific al 
revistei Dialogues francophones, vor fi publicate în limba franceză. 

11.4. Calitatea de membru asociat este conferită de Adunarea Generală a 
Asociaţiei. Propunerea trebuie să vină din partea a cel puţin unui membru al 
ASOCIAŢIEI DE STUDII FRANCOFONE - DF şi trebuie să fie acceptată 
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atât de persoana fizică sau juridică propusă, cât şi de Adunarea Generală a 
Asociaţiei. 

11.5. Membrii asociaţi şi corespondenţi ai ASOCIAŢIEI DE STUDII 
FRANCOFONE - DF sunt acceptaţi în prealabil de Comitetele de redacţie şi 
ştiinţific ale revistei Dialogues francophones, pe baza interesului manifestat pentru 
literatura francofonă contemporană. Admiterea lor este ratificată de Adunarea 
Generală a Asociaţiei. Membrii asociaţi şi corespondenţi au dreptul de a fi 
informaţi şi de a asista la reuniunile ştiinţifice ale ASOCIAŢIEI DE STUDII 
FRANCOFONE - DF. 

11.6. Membrii de onoare pot fi aleşi de comitetele de redacţie şi ştiinţific ale 
revistei Dialogues francophones, la recomandarea unui comitet constituit ad-hoc 
din preşedintele Asociaţiei sau delegatul său şi doi specialişti în studii de critică 
literară francofonă. Membrii de onoare nu plătesc cotizaţie şi nu pot transmite 
nimănui această calitate. 

11.7. Instituţiile şi universităţile pot dobândi titlul de instituţie/universitate 
asociată în schimbul unei cotizaţii anuale. 

 


