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Mai jos este o propunere pentru discutii si numai atat, in legatura cu 

A.R.E.R. La elaborarea acestui document m-am orientat dupa statutul 

fostei AARUS si DARC. 
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 Art. 1. Numele si sediul asociatiei 

 Asociatia poarta numele Asociatia Radioamatorilor de Emisie Receptie din Romania 

(A.R.E.R.). Are sediul in ……….., este inregistrata sub numarul ….. in …………….. si este o 

asociatie non-profit 

 

 Art. 2. Scopul asociatiei este promovarea radioamatorismului 

 1. Scopul asociatiei precum si al structurilor subordonate acesteia este promovarea 

radioamatorismului, in special, prin promovarea 

 a) stiintei si cercetarii, 

 b) formarii, educarii si lucrului cu tinerii, 

 c) informarea si constientizarea populatiei  

 d) sprijinirea autoritatilor la realizarea legaturilor informative in cazuri de catastrofe, 

excluzand aspectele militare, politice sau comerciale.  

 

 2. Preocuparea asociatiei si structurilor subordonate este de a crea aptitudini pentru mebrii 

sai, pentru a servi acestui scop si de a-l promova.  

 Din acestea fac parte, in mod special: 

 a) studii tehnice pentru toate domeniile emisiei si receptiei de radioamator (transmitere de 

date, voce, imagini si text prin comunicatii la nivel terestru,  prin satelitii proprii sau folosind alte 

corpuri din spatial cosmic) ca si dezvoltarea de noi moduri de emisie si de lucru, 

 b) intretinerea prieteniei intre radioamatorii din tara si strainatate, promovarea sentimentelor 

internationale, tolerantei, culturii si informarii populatiei, 

 c) sprijinirea institutiilor stiintifice, tehnice si sociale prin observatii si cercetari ca si prin 

executarea legaturilor informative in cazuri de urgenta si ajutor international pe calea undelor radio, 

 d) instruirea si promovarea membrilor tineri sub respectarea reglementarilor de protejare 

contra abuzurilor precum si prin colaborarea cu alte institutii care lucreaza cu tinerii, 

 e) participarea la activitati radiosportive prin pregatirea, scolarizarea si antrenarea celor 

doritori in acest sens, 
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 f) acordare de sprijin persoanelor cu handicap, 

 g) editarea informatiilor tehnice printr-o revista specifica, distribuirea acestor informatii prin 

modurile de lucru radioamatoricesti, 

 h) pregatirea pentru examenul de obtinere a licentei de radioamator aordata de structurile 

nationale de specialitate, 

 i) reprezentarea dreptului radioamatorilor in fata autoritatilor legale din tara sau strainatate, 

 j) colaborarea cu alte asociatii de radioamatori ale IARU, 

 k) reprezentarea radioamatorilor in IARU si ITU. 

 

 

 Art. 3. Calitatea de membru al A.R.E.R. 

 1. Membri ai A.R.E.R. pot deveni 

 a) persoane fizice, 

 b) persoane juridice de drept public sau privat. 

 

 2. Calitatea de membru poate sa existe ca 

 a) membru individual 

 b) membru colectiv 

 b) membru asociati 

 c) membru de onoare 

 

 3.  

 a) Membri individuali sunt persoanele de la 1a) care cer acest lucru in scris, exprimandu-si 

dorinta de a active si/sau de a se instrui ca radioamatori. Pentru minori trebuie semnat un acord al 

sustinatorului legal. Primirea este decisa de conducerea excutiva a asociatiei la propunerea 

conducerilor asociatiilor locale.  

 b) Membri  colectivi sunt persoanele de la 1b) care cer acest lucru in scris si se obliga sa 

desfasoare activitati conform art.1 si art. 2. Primirea este decisa de conducerea excutiva a 

asociatiei la propunerea conducerilor asociatiilor locale.  

 c) Membri asociati sunt persoane de la 1a) si 1b) care depun o cerere de primire pentru a 

sustine scopurile clubului, fara a desfasura activitati specifice radioamatorilor conform art. 1 si art. 

2. Primirea este decisa de conducerea excutiva a asociatiei la propunerea conducerilor asociatiilor 

locale.  

 d) Membri de onoare sunt persoane de la 1a) care sunt propuse de conducerea asociatiei si 

care obtin acordul Adunarii Generale.  

 

 Art. 4. Insemnale asociatiei. 

 Asociatia are dreptul de a elabora insemne proprii sub forma de steaguri, fanioane, insigne, 

plachete sau antet pentru documentele elaborate oficial. Tuturor membrilor le este permisa folosirea 

insemnelor proprii ale asociatiei, cu exceptia antetului, pe toata durata calitatii de membru, stabilite 

de conducere.  

  

 Art. 5. Cotizatii. 

 1. Membrii individuali si membrii colectivi sunt obligati sa plateasca o cotizatie curenta 

anuala in contul A.R.E.R. Valoarea este stabilita de conducerea executiva la inceputul fiecarui an 

calendaristic si supusa aprobarii Consiliului de Administratie.  

 2. Membri A.R.E.R. constituiti in asociatii subordonate vor plati o cotizatie catre respectiva 

asociatie subordonata numai pentru utilitatile curente, daca patrimoniul asociatiei subordonate nu 

este al A.R.E.R. Pentru patrimonial A.R.E.R costurile de intretinere se achita de A.R.E.R. 

 3. Membrii asociati platesc sau nu dupa cum se constitue obligatiile lor fata de conducere la 

primirea lor ca ca membru, acest lucru stabilindu-se pentru fiecare membru in parte.  
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 4. Membrii de onoare sunt scutiti de cotizatie. 

 

 

 Art. 6. Anularea calitatii de membru. 

 1. Calitatea de membru se anuleaza prin retragere, deces, anulare sau excludere. Cu anularea 

calitatii de membru dispar toate drepturile ce provin din aceasta. Anularea nu absolva de plata 

datoriilor restante  

 2. Retragerea se face la sfarsitul anului calendaristic si trebuie sa fie explicata in scris 

conducerii cel mai tarziu cu trei luni inainte, data postei.   

 3. Anularea poate fi decisa de Cosiliul de Administratie pentru intarzieri la plata cotizatiei. 

 4. Excluderea se produce ca urmare a afectarii imaginii sau intereselor clubului. Aceasta se 

face de Consiliul de Administratie la propunerea conducerii structurii subordinate sau chiar de 

Consiliului de Administratie.   

 a) Initierea procedurii de excludere se face prin comunicarea catre implicat a acelor fapte 

individuale ce duc la propunerea de excludere. Toate comunicarile si explicatiile clubului se 

expediaza la ultima adresa indicata de membrul luat in discutie. Odata cu declansarea procedurii de 

excludere inceteaza toate functiile implicatului in cadrul asociatiei. Implicatului i se da posibilitatea 

de a se explica pe parcursul unei luni din momentul expedierii comunicarii de excludere, data 

postei. 

 b)  Implicatului i se garanteaza posibilitatea ca la dorinta sa si pe costuri proprii sa faca 

cunoscuta problema pe cale orala in fata unui juriu decizional. Decizia in cazul de excludere trebuie 

comunicata implicatului, presedintelui organizatiei subordinate precum si compartimentului 

financiar, cu indicarea motivelor. 

 c) Contra deciziei de excludere se poate face o singura intampinare in Adunarea Generala. 

Intampinarea se comunica in scris prin scrisoare recomandata catre conducerea executiva cel mai 

tarziu intr-o luna (data postei) de la comunicarea excluderii. 

 d) Asupra intampinarii decide Consiliul de Administratie in urma raportului prezentat de 

responsabilul cu probleme de disciplina. Deciziile la intampinare raman definitive.  

 

 

 Art. 7. Structuri subordonate (locale).  
 1. Asociatia va avea avea in teritoriu structuri subordonate pe baze teritoriale, constituite 

pentru a administra mijloacele si patrimonial asociatiei. Aceste structuri, numite asociatii 

subordonate, nu au personalitate juridica proprie, nu pot nici actiona juridic nici sa fie actionate 

juridic independent. 

 2. Membrii formeaza asociatii subordonate (locale) conform amplasamentelor lor. 

Intemeierea unei asociatii subordonate are nevoie de acordul conducerii A.R.E.R. 

 3. Stabilirea limitelor teritoriale in cuprinsul carora actioneaza o asociatie subordonata se 

face prin decizie a Consiliului de Administratie. 

 4.  Organele asociatiilor subordonate actioneaza exclusiv pentru interesele A.R.E.R. 

Folosirea beneficiilor economice care rezulta din mijloacele existente ale asociatiilor subordonate 

ca si contractele de inchiriere-arendare precum si deschideri de conturi au nevoie de acordul 

Consiliului de Administratie. Conturile la institutiile bancare din tara sunt dirijate de A.R.E.R. cu 

partitii pentru fiecare asociatie subordonata.  

 5. Membrii Consiliului de Administratie au dreptul de a participa la sedintele organelor 

asociatiilor subordinate.  

 

 Art. 8. Organele.  
 1. Organele A.R.E.R. sunt: 

 a) Adunarea Generala 
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 b) Consiliul de Administratie (conducerea operativa) cu minim 10 membri constituit din 

responsabilii de domenii distincte conform art. 2 si din personae care au functii administrative si 

economico-financiare.  

 c) Biroul Consiliului de Administratie (conducerea executiva) compus din presedinte, 

secretar si censor; acestia fac parte prin reprezentare din Consiluil de Administratie. 

 

 2. Organele asociatiilor subordonate (locale) sunt: 

 a) Adunarea Generala Locala 

b) Consiliul local cu minim 5 membri din care fac parte un presedinte, un vicepresedinte, un 

cenzor si responsabili pe domenii conf. art. 2. 

 b) Biroul executiv local compus din presedinte, vicepresedinte, cenzor. 

 

 3. Membrii organelor trebuie sa fie membrii ai A.R.E.R. Acestia trebuie sa fie majori. 

 

 Art. 9. Adunarea Generala Locala.  
 1. Adunarea Generala Locala este alcatuita din totalitatea membrilor asociatiei subordonate 

(locale).  Acesata are ca atributii: 

 a) alegerea consiliului local si a biroului executiv local pe durata de doi ani, cu 

presupunerea ca acesta dureaza dureaza tot acest timp, 

 b) adoptarea si elaborarea planurilor de lucru 

 c) aprobarea raportului anual al biroului executiv si al raportului de control al cenzorului ca 

si descarcarea biroului executiv, 

 d) verificarea si aprobarea proiectului de buget si de gospodarire a bunurilor pe anul ce 

urmeaza, 

 e) supravegherea activitatii biroului executiv, 

 f) stabilirea directiilor de lucru pentru biroul executiv, 

 g) stabilirea cotizatiei pentru uzul asociatiei locale, 

 h) participarea la alte asociatii si institutii 

 i) propuneri de modificarea statutului, 

 j) desfiintarea asociatiei locale si folosirea bunurilor acumulate, 

  

Art. 10. Consiliul local.  

1. Consiliul local alege biroul executiv local pe durata a doi ani sub presupunerea ca acesta 

dureaza tot acest timp. Membrii biroului executiv nu au voie la cumul de functii in A.R.E.R. 

……………………………………….. 

 

  

Art. 11. Biroul executive local.  
 1. Biroul executiv local este competent pentru afacerile curente ca si pentru afacerile 

asociatiei care prin statut nu revin altor organe. Pentru cazuri de colaborare el poate angaja 

insarcinati speciali.  

 2. Pentru supravegherea sau indrumarea lucrarilor speciale pot fi convocati referenti care 

sunt raspunzatori in fata biroului executiv. Referentii nu pot fi simultan membri in consiliul de 

administratie.   

 3. Referentii activeaza in domeniul lor conform prevederilor §2. Ei sunt imputerniciti numai 

pentru domeniul lor. pentru realizarea sarcinilor lor li se aproba de catre consiliul amatorilor o 

indemnizatie speciala. 

............................................................ 

 

 Art. 12. Adunarea Generala 
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 1. Se convoaca anual in al doilea trimestru. Convocarea se face in scris cu minm trei luni 

mai inainte. Ordinea de zi se comunica in scris cu minim o luna inainte. Pentru ca anuntarea in scris 

sa fie valabila si legala este suficient sa se faca prin telex, fax sau e-mail. Exceptie fac acei membrii 

care au invocat, inainte de convocare, pretentii contra acestui mod de convocare.  

...................................................................... 

 

 Art. 13 Consiliul de Administratie 

……………………………………………….. 

 

 Art. 14. Biroul Consiliului de Administratie 

……………………………………………….. 

 

 

 Art. 15. Reglementari contabile. 

 1. Anul financiar este anul calendaristic.............................................................. 

 

 Art. 16. Dizolvarea 

 1. Dizolvarea asociatiei se face la propunerea a cel putin o treime din membrii consiliului 

amatorilor ................................................. 

 

 Art. 17. ......................................... 

.................................................................................. 

 

 

 Art. NN. Dispozitii finale si tranzitorii 

.................................................................................... 

 

 


