Toate datele cuprinse în acest formular
beneficiază de confidențialitate.
Formularul va fi însoțit de o copie după
certificatul de înregistrare și după un act de
identitate.
Formularul se completează cu majuscule.

ASOCIAȚIA RONATURISM

C.I.F. 39076888
C.P. 812, O.P. Turda 1, Ghișeul 1, Loc. Turda, Jud. Cluj, România
E-mail: office@ronaturism.ro

FORMULAR DE ÎNSCRIERE CA MEMBRU ASOCIAT
(PERSOANĂ JURIDICĂ)

Nr. de evidență:

Filiala/Sucursala:

Sex:

M

F

Am luat la cunoștință prevederile Statutului și Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF) ale ARN, din
care am primit câte un exemplar [
] și pe care mă angajez să le respect. Accept și ader la scopul,
obiectivele și activitățile Asociației.
Mă angajez să achit taxa de înscriere și cotizația anuală stabilite de către Adunarea Generală a ARN, care sunt
prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al acesteia.
Mă angajez să aduc la cunoștința Consiliului Director al ARN orice schimbare a reprezentantului.
Bifați modalitatea de contact pentru comunicarea deciziei: scrisoare recomandată
Semnătură
administrator________________

Semnătură
reprezentant________________

sau e-mail
Data:

Semnătură membru Consiliu Director 1

Semnătură membru Consiliu Director 2

________________

________________

Tel: 0751970517, Sediu: Sat Stejeriș, nr. 13, Comuna Moldovenești, Jud. Cluj, Cod poștal 407436, Cont Banca Transilvania: RO79BTRLRONCRT0442451901

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI
FUNCȚIONARE AL
ASOCIAȚIEI RONATURISM
- ARN -

I. PREAMBUL
Art. 1. (1) Asociația Ronaturism (ARN) funcționează pe baza propriului Statut, adoptat
într-o primă formă de Adunarea Membrilor Fondatori din 11.03.2017, precum și în
conformitate cu legislația referitoare la organizațiile neguvernamentale din România.
(2) Cu începere din 28.04.2018, ARN este membră a Federației Naturiste
Internaționale (INF-FNI) a cărei autoritate o recunoaște.
Art. 2. ARN a luat ființă în baza Deciziei Civile nr. 186/CC/A din 25.01.2018
a Tribunalului Cluj. Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.) este 39076888, iar contul
bancar în lei este deschis la Banca Transilvania, Filiala Turda, cu numărul
RO79BTRLRONCRT0442451901.
Art. 3. (1) Regulamentul de Organizare și Funcționare al ARN (prescurtat, ROF-ARN)
reglementează organizarea și desfășurarea activității interne în cadrul ARN.
(2) Dispozițiile sale sunt obligatorii atât pentru organele de conducere ale Asociației,
cât și pentru membrii acesteia, pentru persoanele încadrate cu contract de muncă, pe
bază de convenții civile sau de colaboratori.
II. STRUCTURI TERITORIALE
Art. 4. Conform Art. 7 din Statut:
(1) ARN are structuri teritoriale cu personalitate juridică: filiale, precum și structuri
teritoriale fără personalitate juridică: sucursale, reprezentanțe și agenții.
(2) Structurile teritoriale ale ARN funcționează în baza hotărârii Adunării Generale și
a unor regulamente proprii, adoptate cu respectarea Statutului și al prezentului ROFARN.
III. CALITATEA DE MEMBRU
Art. 5. Conform clasificării membrilor ARN în membri fondatori, membri asociați, membri
susținători și membri de onoare (conform Art. 14 din Statut), problema primirii în
Asociație se pune numai în legătură cu membrii asociați și membrii susținători. (În
continuare, atunci când diferențele dintre aceste categorii nu vor fi relevante, ele vor fi
desemnate prin termenul generic de „membru”.)
Art. 6. Conform Art. 15. din Statut, calitatea de membru fondator este irevocabilă,
inalienabilă și o îndeplinesc doar acele persoane care și-au exprimat voința de asociere,
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au pus bazele patrimoniului inițial și au semnat Actul Constitutiv. Membrii fondatori de
drept se înscriu în categoria membrilor asociați, având aceleași drepturi și obligații
prevăzute în Statut și în prezentul ROF-ARN.
Art. 7. Primirea de membri este reglementată de următoarele reguli:
a. Primirea unui nou membru se face în baza aprobării de către Consiliul Director
a cererii de înscriere depuse de solicitant și completată integral. Solicitanții pot fi
persoane fizice sau juridice conform Art. 23 din Statut.
b. Secretarul analizează și verifică cererea de înscriere și o supune aprobării
Consiliului Director al ARN, înaintând un dosar care trebuie să conțină formularul
completat al cererii de înscriere, prin care candidatul se obligă să respecte
Statutul și celelalte documente normative ale Asociației, precum și o copie după
un act de identitate, în cazul persoanelor fizice și o copie după certificatul de
înregistrare fiscală, în cazul persoanelor juridice.
c. În proxima ședință ordinară, Consiliul Director examinează dosarul înaintat de
Secretar și admite sau respinge cererea prin votul deschis a ⅔ (două treimi) din
numărul membrilor săi. Dacă decizia este favorabilă, din acest moment
candidatul devine membru asociat sau susținător, cu drepturi aferente, al
Asociației.
d. În termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la decizia Consiliului Director,
candidatul este informat asupra hotărârii luate prin metoda aleasă de acesta.
e. Cu acest prilej, noul membru plătește taxa de înscriere și cotizația anuală (sau
prima parte din aceasta). Persoana delegată pune la dispoziția noului membru
legitimația specifică de membru ARN, o copie după cererea de înscriere, un
exemplar din Statutul ARN și din prezentul ROF-ARN.
f. Adunarea Generală imediat următoare este anunțată cu privire la numărul total
de membri asociați și susținători care au aderat la Asociație în ultimul an.
Art. 8. Înscrierea în ARN se poate face prin:
Metoda I:
Se descarcă formularul de înscriere de pe site-ul ARN (www.ronaturism.ro).
Se completează formularul cu toate datele necesare, cu majuscule.
Se scanează sau fotografiază formularul împreună cu copiile după documentele
necesare (C.I./Pașaport, după caz, carnet de elev/student vizate la zi, cupon de pensie,
certificat de handicap, certificat de înregistrare fiscală) și se încarcă pe site-ul Asociației
în secțiunea upload sau se trimit prin poștă la C.P. 812, O.P. Turda 1, Ghișeul 1, Loc.
Turda, Jud. Cluj, România.
Metoda II:
Se depune formularul de înscriere completat, împreună cu copiile după documentele
necesare, la secretariatul sucursalei/filialei, la persoana desemnată sau în cadrul unor
evenimente organizate de Asociație.
Art. 9. Conform Art. 19. din Statut, persoanelor juridice care devin membri asociați ai
ARN li se aplică toate prevederile statutare specifice acestei categorii de membri, cu
excepția celor specifice persoanelor fizice.
Art. 10. (1) Conform Art. 29. din Statut, calitatea de membru de onoare este acordată de
Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director.
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(2) Persoanei fizice sau juridice ce primește această calitate i se acordă o diplomă
semnată de Președintele ARN.
IV. INCOMPATIBILITĂȚI CU CALITATEA DE MEMBRU
Art. 11. Conform Art. 30. din Statut, nu pot fi membri ai ARN:
a. persoanele condamnate definitiv în urma oricărui tip de faptă penală săvârșită
cu intenție;
b. persoanele care sunt membri sau susținători ai unei organizații care militează
împotriva drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
c. persoanele care sunt înregistrate ca suferind de afecțiuni psihice.
V. ANULAREA CALITĂȚII DE MEMBRU
Art. 12. Anularea calității de membru al ARN este decisă de Adunarea Generală și
poate fi declanșată în următoarele condiții:
a. prin retragere scrisă (conform Art. 25. din Statut);
b. prin excludere (conform Art. 26. din Statut);
c. pentru neplata cotizației anuale (conform Art. 26. din Statut);
d. prin deces (în cazul persoanelor fizice);
e. prin desființare (în cazul persoanelor juridice).
Art. 13. Consiliul Director va avea grijă ca propunerile de excludere și discutarea
acestora în Adunarea Generală să se refere și să ia în considerare una dintre
următoarele categorii de fapte:
a. acțiuni, declarații și atitudini care contravin prevederilor conținute în Statut și în
ROF-ARN;
b. acțiuni, declarații și atitudini care afectează grav imaginea publică a Asociației;
c. practicarea unor activități incompatibile cu scopul ARN (în acest caz,
excluderea poate fi temporară, fiind consemnată de Adunarea Generală ca
„suspendare”).
VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR
Art. 14. Conform Art. 32. din Statut, membrii asociați ai ARN au următoarele drepturi:
a. să aleagă și să fie aleși în organele de conducere, administrare și control ale
ARN;
b. să participe, cu drept de vot deliberativ, la luarea hotărârilor în Adunările
Generale ale ARN;
c. să-și exprime punctul de vedere în problemele legate de activitatea ARN;
d. să colaboreze la publicațiile editate de ARN;
e. să se adreseze organelor de conducere ale ARN în orice problemă legată de
activitatea acesteia, să facă propuneri pentru organizarea unor activități specifice
ARN, precum și pentru îmbunătățirea activității acesteia, să semnaleze
deficiențe, abateri, prejudicii;
f. să folosească aparatura și mijloacele de telecomunicații puse la dispoziție de
către ARN;
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g. să participe la concursuri și orice alte activități organizate de ARN, fără să
plătească taxe de participare;
h. să beneficieze de recompense acordate de ARN pentru activitatea depusă;
i. să beneficieze de avantajele oferite de ARN pentru participarea la activitățile
specifice;
j. să poarte însemnele reprezentative ale ARN.
Art. 15. Conform Art. 33. din Statut, membrii asociați ai ARN au următoarele obligații:
a. să respecte Statutul ARN, regulamentele specifice și Regulamentul de
Organizare și Funcționare (ROF) al acesteia, care sunt obligatorii pentru fiecare
membru asociat;
b. să participe în mod activ la realizarea obiectivelor ARN, să respecte hotărârile
organelor de conducere și să-și îndeplinească atribuțiile în cadrul organelor în
care au fost aleși și a comisiilor în care activează;
c. să nu aducă prejudicii de imagine ARN, organelor de conducere ale ARN și
celorlalți membri asociați și să se abțină de la orice acte ce ar contraveni
intereselor acesteia, care ar dăuna imaginii sau prestigiului ei;
d. să dea dovadă de o comportare demnă, civilizată și corectă față de conducere
și membrii ARN, precum și de o conduită ireproșabilă în activitățile ce le
desfășoară;
e. să se abțină de la promovarea unor idei politice, religioase sau cu caracter
discriminatoriu în cadrul activităților ARN;
f. să păstreze confidențialitatea asupra informațiilor cu caracter intern ale ARN;
g. să plătească cu regularitate cotizația anuală de membru asociat la termenele
și în cuantumul stabilit.
Art. 16. Următoarele drepturi și obligații specifice membrilor asociați se aplică și
membrilor susținători sau de onoare:
A. Drepturi:
a. să-și exprime punctul de vedere în problemele legate de activitatea ARN;
b. să colaboreze la publicațiile editate de ARN;
c. să se adreseze organelor de conducere ale ARN în orice problemă legată de
activitatea acesteia, să facă propuneri pentru organizarea unor activități specifice
ARN, precum și pentru îmbunătățirea activității acesteia, să semnaleze
deficiențe, abateri, prejudicii;
d. să participe la concursuri și orice alte activități organizate de ARN, fără să
plătească taxe de participare;
e. să poarte însemnele reprezentative ale ARN.
B. Obligații:
a. să respecte Statutul ARN, regulamentele specifice și Regulamentul de
Organizare și Funcționare (ROF) al acesteia;
b. să nu aducă prejudicii de imagine ARN, organelor de conducere ale ARN și
celorlalți membri asociați și să se abțină de la orice acte ce ar contraveni
intereselor acesteia, care ar dăuna imaginii sau prestigiului ei;
c. să dea dovadă de o comportare demnă, civilizată și corectă față de conducere
și membrii ARN, precum și de o conduită ireproșabilă în activitățile ce le
desfășoară;
d. să se abțină de la promovarea unor idei politice, religioase sau cu caracter
discriminatoriu în cadrul activităților ARN.
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VII. TAXA DE ÎNSCRIERE ȘI COTIZAȚIA
Art. 17. (1) Cuantumul taxei de înscriere și a cotizației anuale sunt prezentate în Anexă,
care face parte integrantă din prezentul ROF-ARN.
(2) Cuantumul taxei de înscriere și a cotizației anuale poate fi modificat de către
Consiliul Director în urma unor consultări cu membrii asociați.
Art. 18. Plata taxei de înscriere și a cotizației se face în maxim 15 (cincisprezece) zile de
la data primirii confirmării adeziunii.
Art. 19. (1) Plata anuală se va efectua până în data de 28 februarie a anului următor.
(2) În cazul neachitării cotizației pe durata unui an de la primirea calității de membru
asociat, această calitate se pierde.
Art. 20. (1) Modalități de plată a taxei de înscriere și a cotizației:
a. transfer bancar/ghișeul băncii cu specificația “taxă de înscriere”, “cotizație (anuală,
semestrială, trimestrială, lunară)”;
b. la secretariatul sucursalei/filialei, la persoana delegată.
(2) Pentru orice sumă încasată de Asociație se va elibera chitanță.
Art. 21. Doar membrii asociați plătesc cotizație, membrii susținători plătesc doar taxa de
înscriere specifică, urmând ca aceștia să susțină financiar Asociația periodic, în mod
voluntar, după posibilități.
VIII. STRUCTURI INTERNE DE REPREZENTARE
Art. 22. Conform Art. 35 din Statut, aceste structuri au ca scop reprezentarea intereselor
și realizarea de activități specifice diverselor categorii de persoane ce activează în
cadrul ARN, cum ar fi: tineret, femei, seniori etc.
Art. 23. (1) Coordonatorul care reprezintă grupul de inițiativă de minim 3 (trei) membri,
prezintă în fața Adunării Generale regulamentul și programul structurii, solicitând
aprobarea constituirii.
(2) Regulamentul va cuprinde obligatoriu denumirea structurii precum și scopul
acesteia. Prin formularea sa, regulamentul structurii nu poate veni în contradicție cu
prevederile Statutului și al prezentului ROF-ARN.
(3) Adunarea Generală ia decizia prin majoritate simplă.
IX. ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL
Art. 24. Conform Art. 36 din Statut, organele de conducere, administrare și control ale
Asociației sunt: Adunarea Generală, Consiliul Director, Președintele și Cenzorul sau
Comisia de Cenzori, după caz.
Art. 25. (1) Conform Art. 37. din Statut, Adunarea Generală este organul suprem de
conducere al ARN constituit din totalitatea membrilor asociați cu drept de vot, având
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fiecare câte un singur vot și care decide prin adoptarea de hotărâri în orice problemă
care interesează persoana juridică, în limitele legii și ale Statutului.
(2) Conform Art. 38-39. din Statut, Adunarea Generală a membrilor asociați ai ARN
se întrunește cel puțin o dată pe an, în ședință ordinară și ori de câte ori este nevoie, în
ședință extraordinară. Ședințele ordinare au loc până la 31 decembrie al fiecărui an.
Ședințele ordinare sau extraordinare pot fi convocate la inițiativa Președintelui sau în
lipsa acestuia la cererea unuia dintre Vicepreședinți, la cererea a cel puțin ⅓ (o treime)
din numărul membrilor care compun Adunarea Generală sau a cel puțin ⅓ (o treime) din
numărul membrilor Consiliului Director.
Art. 26. (1) Conform Art. 46. din Statut, Consiliul Director reprezintă organul executiv al
ARN.
(2) Conform Art. 47. din Statut, Consiliul Director asigură punerea în executare a
hotărârilor Adunării Generale.
(3) În cazul în care un membru al Consiliului Director demisionează, este demis sau
decedează, Președintele numește un membru interimar până la prima întrunire a
Adunării Generale. Aceasta poate decide prin vot validarea membrului interimar pe
funcție până la încheierea mandatului Consiliului Director sau îl poate înlocui cu un alt
membru asociat.
Art. 27. Conform Art. 55. din Statut, Președintele ARN este atât Președintele Consiliului
Director cât și al Adunării Generale și are următoarele atribuții speciale:
a. acționează în conformitate cu strategia și politica propusă de Consiliul Director
și cu cunoștința de cauză a acestuia;
b. reprezintă ARN în raport cu organele puterii și administrației de stat, precum și
în raport cu oricare alt terț, persoană fizică sau juridică;
c. încheie în numele și pe seama ARN acte juridice de dispoziție sau
administrare;
d. prezidează și coordonează ședințele Consiliului Director și ale Adunării
Generale;
e. răspunde în fața Adunării Generale pentru activitatea Consiliului Director;
f. poate adopta orice măsură ce intră în competența Consiliului Director, în cazul
în care situațiile de urgență impun acest lucru, măsură ce poate fi ratificată sau
respinsă de membrii Consiliului Director la prima ședință constituită valabil;
g. exercită întreaga sa autoritate și competență pentru a determina înfăptuirea
scopului, obiectivelor și atribuțiilor ARN;
h. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală în sarcina sa.
Art. 28. Conform Art. 61. din Statut, Cenzorul sau Comisia de Cenzori, după caz, este
organul de control financiar intern al ARN fiind numit în funcție de către Adunarea
Generală pentru o perioadă de 2 (doi) ani. După numire, Cenzorul se bucură de
independență în exercitarea atribuțiilor ce îi revin.
X. PROCEDURA ELECTORALĂ A ARN
Art. 29. Consiliul Director, Cenzorul și Comisia de Cenzori, după caz, sunt alese de
Adunarea Generală a Asociației prin vot secret. Candidaturile împreună cu Curiculum
Vitae, cazier juridic și fiscal se depun la Secretarul Asociației cu cel puțin o lună înainte
de Adunarea Generală. Secretarul Asociației sau altă persoană desemnată de Consiliul
Director responsabilă cu organizarea alegerilor, va aduce la cunoștința tuturor membrilor
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Asociației candidaturile prezentate. Alegerile se desfășoară în ziua Adunării Generale a
Asociației. Consiliul Director, Cenzorul și Comisia de Cenzori, după caz, pot fi aleși ori
revocați prin votul a cel puțin 70% din voturile exprimate de către membrii cu drept de
vot. În cazul în care este necesară desfășurarea unui al doilea tur de scrutin, la acesta
vor participa doar primii doi candidați mai bine plasați.
XI. PATRIMONIUL ȘI MIJLOACELE FINANCIARE
Art. 30. Conform Art. 11. din Statut, patrimoniul ARN se constituie din fondul inițial
depus de membrii fondatori.
Art. 31. Conform Art. 12. din Statut, veniturile ARN pot proveni din:
a. contribuția membrilor ARN;
b. cotizații periodice;
c. dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile;
d. dividendele societăților înființate de ARN;
e. venituri realizate din activități economice directe;
f. donații, sponsorizări, legate;
g. alte venituri permise de lege.
XII. DISPOZIȚII FINALE
Art. 32. Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea Consiliului Director sau a
Adunării Generale. Modificările vor fi aduse la cunoștința tuturor persoanelor interesate
în cel mult două săptămâni de la adoptarea acestora. Aceasta se va face în mod
electronic, pe adresa de e-mail trecută pe formularul de înscriere.
***

Prezentul Regulament a fost aprobat de Consiliul Director al ARN la data de 21
aprilie 2018.
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Anexă
CUANTUMUL TAXEI DE ÎNSCRIERE ȘI A COTIZAȚIEI ANUALE
I. Persoană fizică:
a. membru asociat:
- individual: taxa de înscriere - 10 lei
cotizație - 150 lei - plata anuală
- 160 lei - plata semestrială (80/80)
- 170 lei - plata trimestrială (57/57/56)
- 180 lei - plata lunară (15)
- student: taxa de înscriere - 7 lei
cotizație - 113 lei - plata anuală
- 123 lei - plata semestrială (62/61)
- 133 lei - plata trimestrială (45/44/44)
- 144 lei - plata lunară (12)
* Calitatea de student este recunoscută până la vârsta de 26 de ani.
- pensionar: taxa de înscriere - 7 lei
cotizație - 113 lei - plata anuală
- 123 lei - plata semestrială (62/61)
- 133 lei - plata trimestrială (45/44/44)
- 144 lei - plata lunară (12)
- persoană cu dizabilități: taxa de înscriere - 7 lei
cotizație - 75 lei - plata anuală
- 85 lei - plata semestrială (43/42)
- 95 lei - plata trimestrială (32/32/31)
- 108 lei - plata lunară (9)
- persoană între 14-18 ani: taxa de înscriere - 7 lei
cotizație - 75 lei - plata anuală
- 85 lei - plata semestrială (43/42)
- 95 lei - plata trimestrială (32/32/31)
- 108 lei - plata lunară (9)
- cuplu: taxa de înscriere - 20 lei (10 lei de persoană adultă)
cotizație - 263 lei - plata anuală
- 273 lei - plata semestrială (137/136)
- 283 lei - plata trimestrială (95/94/94)
- 288 lei - plata lunară (24)
- familie: taxa de înscriere - 20 lei (10 lei de persoană adultă)
cotizație - 225 lei - plata anuală
- 235 lei - plata semestrială (118/117)
- 245 lei - plata trimestrială (82/82/81)
- 252 lei - plata lunară (21)
b. membru susținător:
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taxa de înscriere - 50 lei
II. Persoană juridică:
a. membru asociat:
taxa de înscriere - 50 lei
cotizație - 350 lei - plata anuală
- 420 lei - plata semestrială (210/210)
- 440 lei - plata trimestrială (147/147/146)
b. membru susținător:

taxa de înscriere - 50 lei

10

STATUTUL
ASOCIAȚIEI RONATURISM
- ARN -

Preambul
Al XIV-lea congres al Federației Naturiste Internaționale (Agde, Franța, 1974) a
definit naturismul/nudismul ca:
“un stil de viață în armonie cu natura caracterizat de practica nudității în comun
cu intenția încurajării autorespectului, respectului pentru alții și pentru mediul
înconjurător.”
Capitolul I
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, DURATA, SEDIUL ȘI ÎNSEMNELE
Art. 1. (1) Denumirea asociației este Asociația Ronaturism, conform dovezii nr. 162854
din data de 23.08.2017, eliberată de Ministerul Justiției, menționată în cuprinsul
prezentului Statut sub forma sa prescurtată ARN.
(2) Această denumire va fi menționată în toate actele, publicațiile și materialele
emise de ARN, precum și în relațiile cu orice alte persoane fizice sau juridice din țară și
din străinătate.
(3) Denumirea se poate folosi și tradusă în alte limbi în funcție de nevoile ARN.
Art. 2. ARN a luat fiinţă prin libera asociere a persoanelor fizice prevăzute în Anexa 1,
care face parte integrantă din prezentul Statut.
Art. 3. ARN se constituie ca persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial,
neguvernamentală și apolitică, ce funcționează în temeiul Ordonanței Guvernului nr.
26/2000, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4. ARN se constituie pe durată nedeterminată, cu începere de la data înregistrării în
Registrul asociațiilor și fundațiilor, dizolvarea şi lichidarea sa făcându-se în condițiile
legislației în vigoare și a prezentului Statut.
Art. 5. Sediul ARN este situat în Sat Stejeriș nr. 13, Comuna Moldovenești, Jud. Cluj,
sediu care se poate modifica prin decizia Consiliului Director.
Art. 6. (1) ARN are însemne proprii, ce constau în logo, motto și drapel. Logoul ARN va
fi prezent pe toate actele, publicațiile și materialele emise de aceasta. Forma vizuală a
însemnelor ARN și descrierea acestora se află în Anexa 2, care face parte integrantă din
prezentul Statut.
(2) ARN are ștampilă proprie care se va aplica pe toate actele ce vor fi emise de
aceasta.
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Capitolul II
STRUCTURI TERITORIALE ȘI AFILIERI
Art. 7. (1) În vederea realizării scopului, obiectivelor și atribuțiilor sale, ARN își poate
constitui filiale, sucursale, reprezentanțe sau agenții în țară sau străinătate prin
hotărârea Adunării Generale, care decide și modul de funcționare a acestora. ARN
poate participa la înființarea unor asociații sau fundații și se poate afilia la federații sau
confederații din țară sau străinătate având scopuri similare, prin hotărârea Adunării
Generale.
(2) Filialele sunt structuri teritoriale ale ARN, cu un număr de minim 3 (trei) membri,
organe de conducere proprii și un patrimoniu distinct de cel al ARN, pe baza hotărârii
autentificate a Adunării Generale.
(3) Filiala dobândește personalitate juridică la data înscrierii acesteia în Registrul
asociațiilor și fundațiilor de la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială urmează să
își aibă sediul.
(4) Filialele vor putea încheia acte juridice de administrare și de conservare, în nume
propriu, în condițiile stabilite prin actul constitutiv al filialei.
(5) Filialele vor putea încheia acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama ARN
pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director.
(6) La constituirea filialei, Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director,
poate acorda o donație inițială pentru asigurarea cheltuielilor de înființare și a celor
operative din primul an de funcționare a filialei.
(7) Sucursalele, reprezentanțele și agențiile sunt structuri teritoriale ale ARN, cu
organe de conducere proprii dar fără personalitate juridică.
Capitolul III
SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ARN
Art. 8. ARN are ca scop dezvoltarea interesului cetățenilor, în general, și a membrilor
ARN, în special, pentru practicarea naturismului/nudismului, a turismului naturist/nudist
și a activităților conexe, precum și de a acorda asistență de profil pentru practicarea și
buna desfășurare a activităților enunțate în prezentul act.
Art. 9. În vederea realizării scopului propus, ARN are următoarele obiective:
a. să informeze și să cultive interesul vis a vis de practicarea naturismului/
nudismului;
b. să colaboreze cu autorități, instituții publice și oricare alte persoane fizice sau
juridice, în vederea popularizării mărcii naturismului/nudismului;
c. să organizeze, să îndrume și să coordoneze campanii de conștientizare și
educare cu privire la ceea ce înseamnă naturismul/nudismul;
d. să stabilească și să dezvolte relații de colaborare cu organizații internaționale
de naturism/nudism, cu asociații, cluburi și federații de specialitate din țară și din
străinătate, precum și cu alți parteneri de profil din țară sau străinătate, persoane
fizice sau juridice;
e. să sprijine, pe măsura posibilităților sale de acțiune, promovarea unei legi
speciale în parlament care să reglementeze practicarea naturismului/nudismului
în România;
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f. să sprijine exercitarea drepturilor și libertăților specifice ale membrilor săi în
cadrul și prin mijloacele prevăzute de Statut, precum și cele derivând din
reglementări și convenții interne și internaționale;
g. să identifice, să achiziționeze sau să concesioneze locații care pot fi special
amenajate în care să se poată practica naturismul/nudismul în deplină
concordanță cu legile în vigoare și să promoveze acele locații;
h. să promoveze o atitudine ecologică și de respect față de natură și mediul
înconjurător.
Capitolul IV
ATRIBUȚIILE ARN
Art. 10. (1) În vederea realizării obiectivelor sale, ARN are următoarele atribuții:
a. înscrie și organizează pasionații de naturism/nudism în filiale, sucursale,
reprezentanțe sau agenții pentru a reprezenta această comunitate prin acțiuni
desfășurate în țară sau străinătate;
b. organizează și desfășoară activități specifice pentru promovarea naturismului/
nudismului autohton;
c. organizează și asigură asistență juridică consultativă pentru membrii săi, în
legătură cu scopul și obiectivele ARN;
d. contribuie la educarea membrilor în scopul respectării legislației în vigoare;
e. colaborează cu autorități și instituții publice precum și cu oricare persoană
fizică sau juridică de profil, pentru îmbunătățirea normelor de practicare a
naturismului/nudismului și pentru alte activități conexe;
f. organizează și desfășoară activități ce au ca obiect prestări de servicii;
g. organizează și desfășoară evenimente locale, naționale sau internaționale
care au ca scop promovarea comunității naturiștilor/nudiștilor din România și a
practicării turismului naturist/nudist în locuri special amenajate în acest scop;
h. încheie convenții, angajamente sau alte înțelegeri cu organizații naționale sau
internaționale, asociații și cluburi omoloage din alte țări privind:
h1. dezvoltarea turismului de profil;
h2. promovarea comunităților pasionaților de naturism/nudism;
h3. acordarea pe bază de reciprocitate a avantajelor de care beneficiază
membrii acestor comunități;
h4. organizarea și desfășurarea de proiecte comune.
i. organizează și participă la congrese, conferințe, evenimente și alte manifestări
naționale sau internaționale de profil;
j. organizează și susține dezvoltarea culturii naturiste/nudiste prin înființarea sau
susținerea proiectelor care au ca scop realizarea de pensiuni, hoteluri și stațiuni
pentru naturiști/nudiști;
k. organizează și participă la dezvoltarea culturii naturiste/nudiste prin proiecte
care generează pagini de internet sau publicații cu informații referitoare la
naturism/nudism sau la cultura naturistă/nudistă în general;
l. organizează și participă la acțiuni de ecologizare și plantare în nume propriu
sau alături de alte organizații.
(2) Organizarea internă a ARN în vederea îndeplinirii scopului, obiectivelor și
atribuțiilor cuprinse în prezentul Statut va fi stabilită prin Regulamentul de Organizare și
Funcționare (ROF) ce va fi aprobat de Adunarea Generală.
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Capitolul V
PATRIMONIUL ȘI MIJLOACELE FINANCIARE
Art. 11. Patrimoniul inițial al ARN este în valoare de 300 lei (trei sute lei), provenit din
aportul personal în numerar al membrilor fondatori, care au contribuit în cote egale la
alcătuirea sa.
Art. 12. Veniturile ARN pot proveni din:
a. contribuția membrilor ARN;
b. cotizații periodice;
c. dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile;
d. dividendele societăților înființate de ARN;
e. venituri realizate din activități economice directe;
f. donații, sponsorizări, legate;
g. alte venituri permise de lege.
Art. 13. ARN poate înființa societăți. Dividendele obținute din activitățile acestor
societăți, dacă nu se reinvestesc în aceleași societăți, se folosesc exclusiv pentru
realizarea scopului ARN. ARN poate desfășura orice alte activități economice directe,
dacă ele sunt accesorii sau sunt în strânsă legătură cu scopul principal declarat al
acesteia.
Capitolul VI
CATEGORII DE MEMBRI, DOBÂNDIREA ȘI PIERDEREA CALITĂȚII DE MEMBRU
Art. 14. ARN are următoarele categorii de membri: membri fondatori, membri asociați,
membri susținători și membri de onoare.
A. Membrii fondatori
Art. 15. (1) Calitatea de membru fondator este irevocabilă, inalienabilă și o îndeplinesc
doar acele persoane care și-au exprimat voința de asociere, au pus bazele patrimoniului
inițial și au semnat Actul Constitutiv. Membrii fondatori de drept se înscriu în categoria
membrilor asociați, având aceleași drepturi și obligații prevăzute în prezentul Statut.
(2) Pierderea calității de membru asociat al ARN de către membrii fondatori se face
în aceleași condiții stabilite de Statut pentru membrii asociați. Pentru excluderea din
ARN a unui membru fondator este necesar acordul tuturor celorlalți membri fondatori.
B. Membrii asociați
Art. 16. Calitatea de membru asociat al ARN este personală și inalienabilă. Acesta
poate fi atât persoană fizică cât și persoană juridică.
Art. 17. Membrii asociați sunt membri cu drepturi depline, care au aderat la ARN după
momentul înființării acesteia și care beneficiază de drepturile și sunt ținuți de obligațiile
prevăzute în prezentul Statut.
Art. 18. (1) Poate dobândi calitatea de membru asociat al ARN orice persoană fizică,
cetățean român sau cetățean străin rezident în România, indiferent de rasă,
naționalitate, sex, identitate de gen, orientare sexuală, abilitate fizică, domiciliu, profesie,
origine socială, apartenență politică sau religioasă, care a împlinit 18 (optsprezece) ani
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și care, în baza unei cereri scrise, se angajează să respecte și să aplice prevederile
Actului Constitutiv și ale prezentului Statut, să achite taxa de înscriere și cotizațiile
anuale de membru în termenele stabilite de Adunarea Generală.
(2) Persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 (paisprezece) și 18 (optsprezece) ani pot
face parte din ARN cu acordul scris al reprezentanților lor legali (părinți sau tutori).
Persoanele din categoria menționată nu pot vota în cadrul Adunărilor Generale și nu pot
face parte din organele de conducere, administrare și control ale ARN.
(3) Calitatea de membru asociat al ARN va fi deschisă persoanelor individuale,
cuplurilor și familiilor. Calitatea de membru asociat va fi, cu excepția scopului de
participare și votare în cadrul Adunărilor Generale, bazată pe unitatea care va fi o
persoană individuală, un cuplu sau o familie în funcție de statutul solicitanților.
Art. 19. Asociațiile, fundațiile, organizațiile, sau orice persoană juridică din țară sau din
străinătate care își desfășoară activitatea în țară, care este legal constituită și nu este în
procedură de reorganizare judiciară sau de faliment, având scopuri similare, pot deveni
membri asociați ai ARN, la solicitarea lor expresă, printr-o cerere scrisă și cu aprobarea
organelor de conducere proprii. Persoanelor juridice care devin membri asociați ai ARN
li se aplică toate prevederile statutare specifice acestei categorii de membri, cu excepția
celor specifice persoanelor fizice.
Art. 20. În funcție de unitatea căreia îi aparține membrul asociat, dacă este minor,
student, pensionar, persoană cu dizabilități sau dacă este persoană juridică, valoarea
taxei de înscriere și a cotizației vor fi diferite. Cuantumul acestora va fi stabilit de
Adunarea Generală și vor fi prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare
(ROF) al ARN.
Art. 21. Cererea de înscriere ca membru asociat al ARN se va supune aprobării
Consiliului Director. Decizia Consiliului Director se ia cu votul a ⅔ (două treimi) din
numărul membrilor săi și este definitivă. Aceasta va fi comunicată în scris sau electronic
solicitantului, în funcție de modul în care acesta dorește să fie notificat, în termen de cel
mult 15 (cincisprezece) zile de la înregistrarea cererii. Pentru ca cererea de înscriere să
fie validă ea trebuie să poarte semnătura a doi membri ai Consiliului Director.
Art. 22. Calitatea de membru asociat al ARN intră în vigoare începând cu data la care
s-a achitat taxa de înscriere și poate fi probată cu legitimația care va fi eliberată.
Art. 23. Membrii asociați nu pot reprezenta ARN în relațiile cu terții decât în baza unui
mandat special acordat de către Consiliul Director, semnat și parafat de către
Președintele ARN.
Art. 24. Pierderea calității de membru asociat al ARN se poate produce în următoarele
situații: prin retragere scrisă, prin excludere, pentru neplata cotizației anuale, prin deces,
în cazul persoanelor fizice și prin desființare, în cazul persoanelor juridice.
Art. 25. Retragerea din ARN se poate face oricând, cu condiția ca membrul asociat să
comunice acest lucru în scris către Consiliul Director cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile
înainte de data retragerii.
Art. 26. Excluderea din ARN se face prin votare în Adunarea Generală, după expunerea
de motive și se aplică membrilor asociați care încalcă grav oricare din obligațiile
asumate prin aderarea la prezentul Statut, celor care contravin intereselor generale ale
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ARN, celor care au comis fapte de o gravitate deosebită calificate ca atare de legislația
penală, precum și celor care, în mod nejustificat, nu au plătit cotizația timp de trei luni de
la data expirării anului cotizabil. Aceștia pierd calitatea de membru asociat și vechimea
neîntreruptă în ARN prin decizia Adunării Generale care se ia cu votul a ⅔ (două treimi)
din membrii prezenți.
Art. 27. Membrii asociați care se retrag sau sunt excluși nu au nici un drept asupra
patrimoniului ARN.
C. Membrii susținători
Art. 28. (1) În cadrul ARN există și membri susținători. Aceștia sunt persoane fizice sau
juridice din țară sau străinătate, care și-au exprimat printr-o cerere scrisă, adresată
Consiliului Director, voința de susținere în vederea realizării scopurilor și obiectivelor
ARN.
(2) Membrii susținători nu plătesc cotizație ci doar o taxă de înscriere, pot participa la
Adunările Generale fără a avea însă drept de vot sau de a fi aleși în organele de
conducere, administrare și control ale ARN. Acești membri pot avea propuneri cu rol
consultativ.
(3) Calitatea de membru susținător se poate proba cu o legitimație specifică.
(4) Pierderea calității de membru susținător al ARN se face la cererea titularului, în
cazul în care acesta desfășoară o activitate sau are o atitudine incompatibilă cu
principiile ARN, prin deces, în cazul persoanelor fizice și prin desființare, în cazul
persoanelor juridice. Ridicarea calității de membru susținător se face prin hotărârea
Adunării Generale.
D. Membrii de onoare
Art. 29. (1) La propunerea Consiliului Director, Adunarea Generală poate acorda titlul de
membru de onoare acelor persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate care prin
activitatea lor sprijină ARN sau ideile în baza cărora aceasta funcționează. Acest titlu
intră în vigoare din momentul acceptării de către persoana în cauză a titlului oferit.
(2) Membrii de onoare nu plătesc cotizație, pot participa la Adunările Generale fără a
avea însă drept de vot sau de a fi aleși în organele de conducere, administrare și control
ale ARN. Acești membri pot avea propuneri cu rol consultativ.
(3) Titlul de membru de onoare al ARN poate fi acordat și unor membri asociați,
fondatori sau nefondatori, dacă au merite deosebite în înfăptuirea obiectivelor ARN, fără
a le fi afectate astfel drepturile câștigate potrivit prevederilor prezentului Statut.
(4) Evidența membrilor de onoare este ținută într-un registru special.
(5) Pierderea calității de membru de onoare al ARN se face la cererea titularului, în
cazul în care acesta desfășoară o activitate sau are o atitudine incompatibilă cu
principiile ARN, prin deces, în cazul persoanelor fizice și prin desființare, în cazul
persoanelor juridice. Ridicarea titlului de membru de onoare se face prin hotărârea
Adunării Generale.
Capitolul VII
INCOMPATIBILITĂȚI CU CALITATEA DE MEMBRU
Art. 30. Nu pot fi membri ai ARN:
a. persoanele condamnate definitiv în urma oricărui tip de faptă penală săvârșită
cu intenție;
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b. persoanele care sunt membri sau susținători ai unei organizații care militează
împotriva drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
c. persoanele care sunt înregistrate ca suferind de afecțiuni psihice.
Art. 31. ARN își rezervă dreptul de a verifica la instituțiile abilitate situația acelor membri
care ridică suspiciuni întemeiate.
Capitolul VIII
DREPTURI ȘI OBLIGAȚII
Art. 32. Membrii asociați ai ARN au următoarele drepturi:
a. să aleagă și să fie aleși în organele de conducere, administrare și control ale
ARN;
b. să participe, cu drept de vot deliberativ, la luarea hotărârilor în Adunările
Generale ale ARN;
c. să-și exprime punctul de vedere în problemele legate de activitatea ARN;
d. să colaboreze la publicațiile editate de ARN;
e. să se adreseze organelor de conducere ale ARN în orice problemă legată de
activitatea acesteia, să facă propuneri pentru organizarea unor activități specifice
ARN, precum și pentru îmbunătățirea activității acesteia, să semnaleze
deficiențe, abateri, prejudicii;
f. să folosească aparatura și mijloacele de telecomunicații puse la dispoziție de
către ARN;
g. să participe la concursuri și orice alte activități organizate de ARN, fără să
plătească taxe de participare;
h. să beneficieze de recompense acordate de ARN pentru activitatea depusă;
i. să beneficieze de avantajele oferite de ARN pentru participarea la activitățile
specifice;
j. să poarte însemnele reprezentative ale ARN.
Art. 33. Membrii asociați ai ARN au următoarele obligații:
a. să respecte Statutul ARN, regulamentele specifice și Regulamentul de
Organizare și Funcționare (ROF) al acesteia, care sunt obligatorii pentru fiecare
membru asociat;
b. să participe în mod activ la realizarea obiectivelor ARN, să respecte hotărârile
organelor de conducere și să-și îndeplinească atribuțiile în cadrul organelor în
care au fost aleși și a comisiilor în care activează;
c. să nu aducă prejudicii de imagine ARN, organelor de conducere ale ARN și
celorlalți membri asociați și să se abțină de la orice acte ce ar contraveni
intereselor acesteia, care ar dăuna imaginii sau prestigiului ei;
d. să dea dovadă de o comportare demnă, civilizată și corectă față de conducere
și membrii ARN, precum și de o conduită ireproșabilă în activitățile ce le
desfășoară;
e. să se abțină de la promovarea unor idei politice, religioase sau cu caracter
discriminatoriu în cadrul activităților ARN;
f. să păstreze confidențialitatea asupra informațiilor cu caracter intern ale ARN;
g. să plătească cu regularitate cotizația anuală de membru asociat la termenele
și în cuantumul stabilit.
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Art. 34. Prin hotărârea Adunării Generale, unele din drepturile și obligațiile membrilor
asociați se aplică și membrilor susținători sau de onoare. Aceste drepturi și obligații vor fi
precizate în Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al ARN.
Capitolul IX
STRUCTURI INTERNE DE REPREZENTARE
Art. 35. (1) În cadrul ARN pot funcționa structuri organizate la inițiativa membrilor
asociați, cu aprobarea Adunării Generale, care au ca scop reprezentarea intereselor și
realizarea de activități specifice diverselor categorii de persoane ce activează în cadrul
ARN, cum ar fi: tineret, femei, seniori etc.
(2) Aceste structuri vor avea denumiri specifice și vor funcționa în baza unor
regulamente proprii.
(3) Coordonatorii acestor structuri vor sprijini organizarea de grupuri locale a
acestora în cadrul structurilor teritoriale ale ARN, în măsura în care se exprimă un
interes în acest sens.
(4) Constituirea și funcționarea structurilor interne de reprezentare ale ARN va fi
detaliată în Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF).
Capitolul X
ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL
Art. 36. (1) Organele de conducere, administrare și control ale ARN sunt: Adunarea
Generală, Consiliul Director, Președintele și Cenzorul sau Comisia de Cenzori, după
caz.
(2) Membrii Consiliului Director, Președintele, Cenzorul sau Comisia de Cenzori,
după caz, sunt aleși prin vot secret. Procedura detaliată privind alegerea titularilor
acestor funcții va fi stabilită prin Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al
ARN.
(3) Persoanele care vor dori să candideze pentru un loc în Consiliul Director, pentru
funcția de Președinte, de Cenzor sau pentru un loc în Comisia de Cenzori, după caz, au
obligația ca la depunerea candidaturii să prezinte cazierul juridic și fiscal.
A. Adunarea Generală
Art. 37. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al ARN constituit din
totalitatea membrilor asociați cu drept de vot, având fiecare câte un singur vot și care
decide prin adoptarea de hotărâri în orice problemă care interesează persoana juridică,
în limitele legii și ale prezentului Statut.
Art. 38. Adunarea Generală a membrilor asociați ai ARN se întrunește cel puțin o dată
pe an, în ședință ordinară și ori de câte ori este nevoie, în ședință extraordinară.
Art. 39. Convocarea Adunării Generale în ședință ordinară sau extraordinară se face la
cererea Președintelui sau în lipsa acestuia la cererea unuia dintre Vicepreședinți, la
cererea a cel puțin ⅓ (o treime) din numărul membrilor care compun Adunarea Generală
sau a cel puțin ⅓ (o treime) din numărul membrilor Consiliului Director prin scrisoare
recomandată, e-mail cu confirmare de primire, SMS sau telefon, cu cel puțin 15
(cincisprezece) zile înainte de data la care Adunarea Generală a fost programată,
anunțându-se data, ora, locul și ordinea de zi.
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Art. 40. (1) Adunarea Generală este prezidată de Președintele ARN sau de unul dintre
Vicepreședinți și are următoarele atribuții:
a. modifică actele constitutive ale ARN;
b. aprobă și modifică însemnele ARN;
c. aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al ARN și orice alte
acte interne de organizare;
d. aprobă strategia și obiectivele generale propuse de Consiliul Director;
e. alege și revocă Consiliul Director, Președintele și Cenzorul sau Comisia de
Cenzori, după caz;
f. stabilește criteriile de aderare și excludere din ARN;
g. aprobă bugetul anual și execuția bugetară din anul anterior;
h. stabilește cuantumul taxei de înscriere și a cotizației, precum și periodicitatea
plății cotizației;
i. aprobă raportul Consiliului Director și, respectiv, al Cenzorului sau al Comisiei
de Cenzori, după caz, de descărcare de gestiune pentru perioada analizată;
j. hotărăște înființarea de filiale, sucursale, reprezentanțe sau agenții, precum și
afilierea la federații sau confederații din țară sau străinătate;
k. la propunerea Consiliului Director aprobă organigrama și politica de personal
ale ARN;
l. aprobă fuziunea și divizarea ARN;
m. aprobă dizolvarea și lichidarea ARN, numește lichidatorii și stabilește
destinația bunurilor rămase după lichidare;
n. îndeplinește, în vederea atingerii scopului, obiectivelor și atribuțiilor ARN, orice
alte activități permise de prezentul Statut sau de lege.
(2) Adunarea Generală își poate delega o parte din atribuții către Consiliul Director.
Art. 41. (1) Adunarea Generală, ordinară sau extraordinară, lucrează valabil în prezența
a jumătate plus unu din numărul membrilor asociați și adoptă hotărâri valabile cu votul a
jumătate plus unu din membrii asociați prezenți, prin vot deschis. Membrii asociați pot
stabili, cu respectarea condițiilor de cvorum și majoritate statutare, ca pentru anumite
probleme hotărârile să fie adoptate prin vot secret.
(2) Hotărârile de modificare a Statutului, a Actului Constitutiv, fuziune, divizare,
dizolvare și lichidare se vor lua cu votul a ⅔ (două treimi) din totalul membrilor Adunării
Generale.
(3) Membrii Adunării Generale pot participa la ședințe prin teleconferință,
videoconferință sau alte mijloace similare de comunicație, în care toate persoanele
participante se pot auzi între ele și fiecare membru care participă astfel va fi considerat
prezent și va avea dreptul de a fi numărat în cadrul cvorumului și de a vota.
(4) Membrii Adunării Generale își pot exercita votul prin împuternicire scrisă acordată
unui alt membru asociat al ARN sau unei alte persoane. Consiliul Director va pune la
dispoziția membrilor asociați un model de împuternicire prevăzută la alineatul precedent.
(5) În cazul în care la prima convocare Adunarea Generală nu este statutară, a doua
convocare va fi organizată în decurs de 15 (cincisprezece) zile cu respectarea
prevederilor prezentului Statut, iar hotărârile vor fi adoptate cu jumătate plus unu din
totalul membrilor prezenți, oricare ar fi numărul acestora inclusiv în cazurile prevăzute la
alineatele 2 și 3.
(6) Dezbaterile și hotărârile Adunării Generale sunt consemnate într-un registru de
procese verbale de către Secretar, hotărârile fiind publicate în scris sau electronic.
Art. 42. (1) Membrul asociat care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării
Generale, este interesat personal sau prin soțul său, ascendenții sau descendenții săi,
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rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua
parte la deliberare și nici la vot.
(2) Membrul asociat care încalcă dispozițiile alineatului 1 este răspunzător de
daunele cauzate ARN dacă fără votul său nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.
Art. 43. Hotărârile Adunării Generale, în limitele legii, ale Actului Constitutiv și ale
Statutului sunt obligatorii chiar și pentru membrii asociați care nu au luat parte la
Adunarea Generală sau au votat împotrivă.
Art. 44. Hotărârile Adunării Generale contrare legii, Actului Constitutiv sau dispozițiilor
cuprinse în Statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii asociați care
nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă și au cerut să se insereze
aceasta în procesul verbal de ședință, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data
când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după
caz.
Art. 45. Cererea de anulare se soluționează de către instanța competentă.
B. Consiliul Director
Art. 46. (1) Consiliul Director reprezintă organul executiv al ARN.
(2) Consiliul Director este alcătuit din 7 (șapte) membri pentru un mandat de 2 (doi)
ani, cu posibilitatea realegerii, având următoarea configurație:
a. Președinte;
b. Vicepreședinte responsabil cu problemele juridice;
c. Vicepreședinte responsabil cu presa și online-ul;
d. Vicepreședinte responsabil cu relațiile internaționale;
e. Trezorier;
f. Secretar;
g. Membru.
(3) Poate fi ales în Consiliul Director orice persoană care este membru asociat al
ARN de cel puțin 3 (trei) luni, în vârstă de cel puțin 21 (douăzeci și unu) de ani în ziua
alegerii și la zi cu plata cotizației.
(4) Numărul membrilor Consiliului Director precum și durata mandatului său se
stabilesc prin hotărârea Adunării Generale.
Art. 47. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.
Art. 48. (1) Consiliul Director se întrunește în ședințe ordinare trimestriale, ședințele
extraordinare convocându-se de fiecare dată când este necesar, la inițiativa
Președintelui, a unui Vicepreședinte sau la solicitarea a ⅓ (o treime) din membrii săi.
(2) De convocarea Consiliului Director, precum și de comunicarea ordinii de zi sau a
oricăror documente necesare se va îngriji Președintele, sau în lipsa acestuia, unul dintre
Vicepreședinți. Convocarea se face prin scrisoare recomandată, e-mail cu confirmare de
primire, SMS sau telefon, anunțându-se data, ora, locul și ordinea de zi.
Art. 49. (1) În exercitarea competenței sale, Consiliul Director are următoarele atribuții:
a. stabilește strategiile și politica ARN pentru a duce la îndeplinire scopul,
obiectivele și atribuțiile ARN, astfel cum sunt prevăzute în prezentul Statut;
b. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară,
executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului
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de venituri și cheltuieli și proiectul programelor ARN;
c. organizează convocarea Adunării Generale și pregătește agenda acesteia;
d. stabilește actele juridice de dispoziție ce pot fi încheiate în numele și pe
seama ARN de către filiale;
e. aprobă contractarea de prestări servicii de către terți;
f. duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale, conduce și îndrumă activitatea
filialelor, sucursalelor, reprezentanțelor, agențiilor și a membrilor ARN;
g. urmărește realizarea planurilor anuale de activitate și realizarea prevederilor
bugetare;
h. se ocupă de organizarea diverselor activități și aprobă regulamentele de
organizare și desfășurare ale acestora;
i. inițiază și întreține relații de colaborare cu organizații similare din țară și din
străinătate;
j. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea
Generală;
k. modifică sediul ARN.
(2) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Consiliul Director va putea folosi și personal
remunerat, în condițiile stabilite de Adunarea Generală.
Art. 50. (1) Ședința Consiliului Director este legal constituită în prezența a jumătate plus
unu din totalul membrilor săi și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din membrii
prezenți.
(2) Membrii Consiliului Director pot participa la ședințe prin teleconferință,
videoconferință sau alte mijloace similare de comunicație, în care toate persoanele
participante se pot auzi între ele și fiecare membru care participă astfel va fi considerat
prezent și va avea dreptul de a fi numărat în cadrul cvorumului și de a vota.
(3) Dezbaterile și hotărârile Consiliului Director sunt consemnate într-un registru de
procese verbale de către Secretar, hotărârile fiind publicate în scris sau electronic.
Art. 51. Coordonatorii structurilor interne de reprezentare ale ARN pot participa la
ședințele Consiliului Director fără a avea însă drept de vot.
Art. 52. Atribuțiile specifice ale Vicepreședinților, ale Trezorierului și ale Secretarului
sunt prevăzute în fișa funcției care este semnată de titular la luarea în primire a funcției.
Art. 53. Calitatea de membru al Consiliului Director se exercită personal, neexistând
posibilitatea mandatării altei persoane pentru îndeplinirea atribuțiilor de membru al
Consiliului Director.
Art. 54. Consiliul Director își poate elabora un regulament intern de funcționare, în acord
cu prevederile statutare.
C. Președintele
Art. 55. Președintele ARN este atât Președintele Consiliului Director cât și al Adunării
Generale și are următoarele atribuții speciale:
a. acționează în conformitate cu strategia și politica propusă de Consiliul Director
și cu cunoștința de cauză a acestuia;
b. reprezintă ARN în raport cu organele puterii și administrației de stat, precum și
în raport cu oricare alt terț, persoană fizică sau juridică;
c. încheie în numele și pe seama ARN acte juridice de dispoziție sau
administrare;
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d. prezidează și coordonează ședințele Consiliului Director și ale Adunării
Generale;
e. răspunde în fața Adunării Generale pentru activitatea Consiliului Director;
f. poate adopta orice măsură ce intră în competența Consiliului Director, în cazul
în care situațiile de urgență impun acest lucru, măsură ce poate fi ratificată sau
respinsă de membrii Consiliului Director la prima ședință constituită valabil;
g. exercită întreaga sa autoritate și competență pentru a determina înfăptuirea
scopului, obiectivelor și atribuțiilor ARN;
h. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală în sarcina sa.
Art. 56. (1) Când își depune candidatura, Președintele propune și componența
Consiliului Director. Membrii sau persoanele propuse devin membri ai Consiliului
Director odată cu alegerea Președintelui.
(2) Membrii Consiliului Director pot fi demiși și înlocuiți oricând pentru motive
întemeiate, la propunerea Președintelui, supusă aprobării Adunării Generale, sau prin
decizia directă a Adunării Generale.
Art. 57. (1) Mandatul Președintelui este de 2 (doi) ani și poate înceta înainte de termen
prin renunţare unilaterală sau prin revocare de către Adunarea Generală pentru motive
întemeiate.
(2) În ambele cazuri, Adunarea Generală alege un alt Președinte și un alt Consiliu
Director.
Art. 58. (1) Vicepreședinții Consiliului Director pot exercita oricare din atribuțiile ce revin
Președintelui în cazul în care acesta din urmă se află în imposibilitatea temporară de
a-și exercita funcția sau în cazul în care funcția de Președinte este vacantă, indiferent de
motiv, până la alegerea unui nou Președinte.
(2) Vicepreședintele care îl înlocuiește pe Președinte se stabilește prin vot sau
consens în cadrul Consiliului Director.
Art. 59. Prin motive întemeiate, se înțeleg acele motive sau cauze care ar putea leza
sau lezează imaginea sau interesele ARN.
D. Cenzorul/Comisia de Cenzori
Art. 60. Numirea unui Cenzor este obligatorie doar în situația în care ARN va avea mai
mult de 15 (cincisprezece) membri asociați, acesta va putea fi un membru asociat al
ARN sau un terț. În situația în care ARN va avea mai mult de 100 (o sută) de membri
asociați înscriși până la data întrunirii ultimei Adunări Generale, controlul financiar intern
se exercită de către o Comisie de Cenzori.
Art. 61. Cenzorul sau Comisia de Cenzori, după caz, este organul de control financiar
intern al ARN fiind numit în funcție de către Adunarea Generală pentru o perioadă de 2
(doi) ani. După numire, Cenzorul se bucură de independență în exercitarea atribuțiilor ce
îi revin.
Art. 62. Comisia de Cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri, din care
majoritatea este formată din membri asociați ai ARN iar cel puțin unul este expert
contabil sau contabil autorizat în condițiile legii. Membrii Consiliului Director nu pot fi
Cenzori.
Art. 63. (1) Pentru activitatea depusă, Cenzorii pot primi o indemnizație.
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(2) Cenzorul poate renunța la funcția sa cu un preaviz de 30 (treizeci) de zile, el fiind
răspunzător pentru retragerea sa intempestivă și pentru eventualele neglijențe în
îndeplinirea atribuțiilor.
(3) În caz de indisponibilitate, atribuțiile acestuia vor fi exercitate temporar de
împuternicitul Adunării Generale, urmând ca aceasta să decidă în maxim 3 (trei) luni
înlocuirea Cenzorului.
Art. 64. În realizarea competenței sale, Cenzorul sau Comisia de Cenzori, după caz:
a. verifică modul în care este administrat patrimoniul ARN;
b. întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale;
c. poate participa la ședințele Consiliului Director fără drept de vot;
d. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea
Generală.
Art. 65. Durata mandatului Cenzorului sau Comisiei de Cenzori, după caz, se stabilește
prin hotărârea Adunării Generale.
Art. 66. Regulile generale de organizare și funcționare ale Comisiei de Cenzori se
aprobă de Adunarea Generală. Comisia de Cenzori își poate elabora un regulament
intern de funcționare.
Capitolul XI
FUZIUNEA, DIVIZAREA, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA
Art. 67. (1) Fuziunea și divizarea sunt măsuri excepționale, ce pot fi luate numai de
Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director.
(2) Persoanele juridice rezultate în urma fuziunii sau divizării, trebuie să aibă un
obiect de activitate identic sau similar cu cel al ARN.
Art. 68. ARN se dizolvă:
a. de drept, conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu modificările și
completările ulterioare;
b. prin hotărârea Adunării Generale;
c. prin hotărâre judecătorească, în cazurile prevăzute de art. 56 din Ordonanța
Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 69. În cazul dizolvării ARN, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite
persoanelor fizice. Aceste bunuri vor putea fi transmise, prin donație, doar în favoarea
unor persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau
asemănator. Prin hotărârea de dizolvare luată de către Adunarea Generală vor fi
stabilite și persoanele juridice beneficiare ale bunurilor rămase în urma lichidării.
Capitolul XII
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE (ROF)
Art. 70. (1) Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al ARN are ca obiect
reglementarea aspectelor nereglementate sau insuficient detaliate prin prezentul Statut.
(2) Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al ARN este întocmit de către
Consiliul Director și aprobat de către Adunarea Generală pe baza și cu respectarea
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Statutului și a legislației în vigoare și se interpretează și aplică în concordanță cu
acestea.
Capitolul XIII
DISPOZIȚII FINALE
Art. 71. ARN va ține la sediul său registre și rapoarte corecte și complete ale conturilor,
registrele de procese verbale ale dezbaterilor Adunării Generale și ale Consiliului
Director, cererile de înscriere, precum și registre cuprinzând numele și adresele
membrilor asociați, ai membrilor susținători, ai membrilor de onoare, ai membrilor
Consiliului Director și a Cenzorului sau ai membrilor Comisiei de Cenzori, după caz.
Aceste acte vor fi gestionate de către Secretar, interzicând accesul persoanelor străine
de ARN la datele personale ale membrilor, în afara cazului când există un temei de ordin
legal.
Art. 72. În prezentul Statut, referirile la genul masculin trebuie înțelese ca făcând referire
și la genul feminin, dar și invers, după caz.
Art. 73. Prevederile prezentului Statut se completează cu dispozițiile Ordonanței
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, astfel cum a fost modificată și
completată.
Art. 74. Prezentul Statut este valabil pe toată durata existenței ARN, modificarea sau
completarea sa urmând a se face numai în formă scrisă cu respectarea reglementărilor
legale și a prevederilor privind cvorumul și majoritatea necesare conform prevederilor
statutare.
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Anexa 1
MEMBRII FONDATORI

1. BUZDUGAN GHEORGHE-ALIN
2. POP SILVIU-IULIU
3. APAHIDEAN PETRU-SIMION
4. BLĂGĂILA DUMITRU-DANIEL
5. NAN SORIN-NICOLAE
6. CARAVELEA MARIA-GABRIELA
7. MINEA FLORIN-VALENTIN
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Anexa 2
ÎNSEMNELE ARN
Logoul ARN este compus din denumirea asociației cu font Arial Bold de culoare
neagră sub formă de semicerc în partea superioară înclinat către stânga, trei ovale
ascuțite la capete de diferite culori (albastru închis; cod 002b7f, galben; cod fcd116 și
roșu; cod ce1126) reprezentând razele soarelui, o dungă unduită cu două nuanțe de
verde (verde deschis la început; cod 28e04a și verde închis la final; cod 237c1f)
reprezentând câmpiile, dealurile și munții, o dungă unduită mai mică cu două nuanțe de
albastru (albastru deschis la început; cod 00aeef și albastru închis la final; cod 008ed4)
reprezentând lacurile și apele curgătoare, trei forme triunghiulare de mărimi diferite,
primele în următoarele nuanțe de albastru (albastru deschis la început; cod 28aae2 și
albastru închis la final; cod 1f2e7f) iar ultima în alte trei nuanțe de albastru (albastru
închis la început; cod 0725f3, albastru deschis în zona centrală; cod 1587E2 și albastru
închis la final; cod 082bf2) reprezentând valurile mării, motto-ul ARN: “fii ceea ce simți”
în dreapta logoului, deasupra formei triunghiulare din partea inferioară, fiind scris în italic
cu fontul Times New Roman cu litere mici de culoare albastru închis; cod 3e4095,
denumirea prescurtată a asociației în partea inferioară din dreapta, fiind scrisă cu
majuscule în fontul Gochi Hand de culoare neagră și website-ul asociației în partea
inferioară a logoului, fiind scris cu fontul Arial Bold de culoare neagră și cu litere mici.
Logoul se folosește și în varianta alb-negru.

Drapelul ARN este de culoare albă, de formă dreptunghiulară, având în centru logoul
ARN. Drapelul are următoarele dimensiuni: lungime - 1500 mm, lățime - 1000 mm.
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