STATUTUL ASOCIAŢIEI RANGERILOR DIN ROMÂNIA
Articolul 1
Înfiinţare, denumire
Asociaţia Rangerilor din România, cu denumire prescurtată ARR, a fost
înfiinţată în Târgu Mureş, România, în ziua de 11 decembrie 1995, conform
procesului - verbal nr. 01/11.12.1995, ca asociaţie, organizaţie
neguvernamentală, apolitică şi non-profit, în baza Legii nr. 21/1924 şi
funcţionează la ora actuală în baza OG 26 /2000.
Articolul 2
ARR este persoană juridică română de drept privat.
Articolul 3
Sediu
Sediul Asociaţiei Rangerilor din România este în Cluj Napoca, Calea
Floreşti nr. 81, Bl. V5, Ap. 261, cod poştal 400558, el putând fi modificat
prin hotărârea Consiliului de Coordonare al ARR.
Articolul 4
Scop şi obiective
1. Asociaţia Rangerilor din România are ca scop crearea unui cadru comun
de acţiune precum şi unirea tuturor persoanelor care sunt implicate în
cercetarea, conservarea şi utilizarea durabilă a capitalului natural al
României, în cadrul reţelei de arii protejate.
2. Asociaţia Rangerilor din România are urmatoarele obiective:
a. susţinerea (materială, morală, ştiinţifică, tehnică, logistică,
informaţională) a membrilor în practicarea profesiei de ranger;
stimularea şi atragerea de noi membri;
b. atestarea şi oficializarea profesiei de ranger;
c. ridicarea standardului profesional al rangerilor din România;
d. cercetarea ştiinţifică în domeniile specifice legate de cunoaşterea,
evaluarea, monitorizarea, protejarea, conservarea şi admnistrarea
capitalului natural;
e. organizarea bazei materiale, acţiunilor, manifestărilor, formelor de
învăţământ şi informaţionale în domeniul profesiei de ranger şi a
disciplinelor conexe;
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f. promovarea scopurilor şi strategiei de conservare globală a naturii în
conformitate cu documentele forurilor naţionale şi internaşionale
abilitate în acest sens;
g. schimbul de informaţii şi resurse cu rangerii din întreaga lume;
h. încurajarea şi susţinerea schimburilor profesionale între rangeri;
i. sustinerea dezvoltarii şi administrarii în bune conditii a retelei
naţionale de Arii Protejate;
j. dezvoltarea resurselor umane calificate şi competente pentru
managementul ariilor protejate;
k. constientizarea şi educarea publicului pentru conservarea resurselor
naturale şi culturale pentru generaţiile viitoare;
l. asigurarea unui cadru adecvat pentru acţiunile rangerilor;
m. colaborarea cu organizaţiile guvernamentale, non-guvernamentale
sau private de profil.
3. Obiectul activităţii şi mijloace de acţiune
Pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor, asociaţia desfăşoară
următoarele activităţi:
a. exprimă poziţiile comune ale membrilor în problematica legată de
rangeri, arii protejate, conservarea naturii;
b. iniţiază sau colaborează la programe/proiecte de cercetare ştiinţifică,
educative, de management al ariilor protejate sau orice alte proiecte
care corespund scopului şi obiectivelor organizaţiei şi domeniului de
expertiză a membrilor;
c. colaborează cu instituţii şi organisme guvernamentale şi
neguvernamentale, naţionale şi internaţionale;
d. iniţiază programe proprii şi planuri de acţiune comune ale membrilor;
e. organizează şi participă la reuniuni, mese rotunde, grupuri de lucru şi
conferinţe naţionale şi internaţionale;
f. editează şi realizează publicaţii, materiale de popularizare a profesiei
de ranger şi de conservare a naturii;
g. organizează şi administrează şcoli proprii;
h. editează şi distribuie lucrări de interes;
i. asigură ghidaj turistic în ariile protejate.
j. orice alte activităţi permise de lege, compatibile cu specificul ARR şi
necesare pentru atingerea scopului şi obiectivelor ARR.
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Articolul 5
Membri ARR
1. Membri ai ARR pot fi:
a. orice persoană fizică, indiferent de naţionalitate, religie, convingeri
politice, sex, cu vârsta de peste 18 ani, care acceptă scopul şi
obiectivele asociaţiei, doreşte să activeze în cadrul acesteia conform
aptitudinilor şi posibilităţilor intelectuale, morale şi materiale şi nu a
suferit o condamnare în urma căreia să fie privat de drepturi civile;
b. organizaţii, instituţii care acceptă scopul şi obiectivele asociaţiei şi
doresc să activeze în cadrul acesteia.
2. Membrii Asociaţiei Rangerilor din România se împart în:
c. membri activi;
d. membri susţinători;
e. membri de onoare.
3. Membri activi
a. Membrii activi sunt persoanele fizice care întrunesc calitatea de
ranger stipulată în acest statut şi care aderă la prezentul statut.
b. Prin calitatea de ranger se înţelege persoana nominalizată în stadiul
actual ca ranger, agent de teren, gardian ecologic, custode, inspector
ecolog, agent ecolog sau persoană fizică, care îndeplineşte servicii
asociate cu munca de ranger conform statutului Federaţiei
Internaţionale a Rangerilor, incluzând: protecţia şi conservarea unor
zone sălbatice, a florei şi faunei acestora; protecţia şi conservarea
patrimoniului natural, istoric şi cultural; pregătirea unor posibilităţi de
recreere în cadrul natural; cercetare şi interpretare în domeniul
natural, istoric şi cultural; administrarea ariilor şi zonelor protejate,
redactarea, coordonarea, realizarea de proiecte care se înscriu în
scopul şi obiectivele ARR.
4. Membri susţinători
Sunt membri susţinători: organizaţii, instituţii sau persoane fizice
care susţin activităţile asociaţiei fără a avea calitatea de ranger.
5. Membri de onoare
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a. Sunt membri de onoare, persoane fizice sau juridice din ţară sau
străinătate care aduc contribuţii importante, de ordin moral sau
material, la realizarea scopului asociaţiei.
b. Calitatea de membru şi tipul acesteia se acordă şi se retrage, la
cerere, prin decizie a Consiliului de Coordonare.
6. Membrii activi ARR au urmatoarele drepturi:
a. să participe la toate acţiunile şi manifestările organizate de asociaţie;
b. să participe la schimburi de delegaţii ce vor fi organizate conform
programelor de activitate pe domenii ale asociaţiei, cu acordul
Consiliului de Coordonare;
c. să reprezinte asociaţia şi interesele acesteia, atât în tarã cât şi în
străinătate, numai cu acordul conducerii asociaţiei;
d. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei;
e. să participe cu drept de vot, să fie reprezentaţi sau să reprezinte alţi
membri activi în Adunări Generale sau alte foruri de decizie, pe baza
unei împuterniciri semnate, transmisă prin poştă, e+mail sau fax.
f. să propună conducerii proiecte pe direcţii de activitate noi sau deja
existente;
g. să se retragă liber din ARR.
h. sa fie remuneraţi, pe perioade determinate, prin decizia Consiliului de
Coordonare
7. Membrii activi ai ARR au ca îndatoriri:
a. Să respecte Statutul, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare,
hotărârile AG şi ale Consiliului de Coordonare;
b. Să cunoască şi să aplice principiile care stau la baza activităţii
asociaţiei, stipulate în prezentul statut;
c. Să participe la AG ale asociaţiei sau să împuternicească în scris un
alt membru activ să îi reprezinte şi să voteze valabil în numele lor;
d. Să participe efectiv, conform dorinţelor, aptitudinilor şi posibilităţilor
la acţiunile şi manifestările organizate de asociaţie;
e. Să nu aducă daune materiale sau morale ARR sau membrilor şi, dacă
totusi s-au produs, să le repare;
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f. Să comunice imediat secretariatului ARR orice modificare a
coordonatelor de contact, pentru a putea fi informat în legătură cu
toate activităţile organizaţiei;
g. Să confirme, în termenul stabilit, Secretariatului primirea invitaţiei de
participare la AG şi intenţia de participare.
8. Membrii susţinători şi membrii de onoare nu au drept de vot, dar îşi pot
exprima opinia, cu caracter consultativ.
9. În cazul încălcării îndatoririlor de membru, membrii ARR pot fi
sancţionaţi. Sancţiunile aplicate membrilor ARR sunt:
a. avertisment;
b. suspendare;
c. excludere.
10. Stabilirea, aplicarea şi revocarea sancţiunilor se hotăreşte de către:
a. Consiliul de Coordonare – în cazul avertismentului sau suspendării;
b. Adunarea Generală, la propunerea Consiliului de Coordonare – în
cazul excluderii.
11. Pierderea calităţii de membru are loc prin retragere voluntară sau prin
excludere pe baza hotărârii Adunării Generale.
12. Pierderea dreptului de participare sau reprezentare în Adunarea
Generală are loc prin pierderea calităţii de membru sau pe perioada
aplicării unei sancţiuni de suspendare.
Articolul 6
Organele de conducere
Organele de conducere ale ARR sunt:
a. Adunarea Generală ARR;
b. Consiliul de Coordonare al ARR;
c. Preşedintele ARR.
Articolul 7
Adunarea Generală
a. Adunarea Generală (denumită pe scurt AG) este organul suprem de
conducere al Asociaţiei Rangerilor din România, putând fi convocată
în şedinţe ordinare şi extraordinare;
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b. Adunarea Generală a ARR se întruneşte o dată la un an în şedinţe
ordinare, data, ora, locul şi ordinea de zi fiind comunicate cu cel
puţin 15 zile înainte de data şedinţei;
c. Adunarea Generală Extraordinară se convoacă la iniţiativa Consiliului
de Coordonare ARR sau a cel puţin o cincime din numărul
membrilor, data, ora, locul şi ordinea de zi fiind comunicate cu cel
puţin şapte zile înainte de data şedinţei;
d. AG se întruneşte anual şi ori de cîte ori este nevoie şi se constituie
statutar prin prezenţa a cel puţin 1/2 +1 din numărul membrilor
activi. În cazul în care la locul, data şi ora convocării, numărul celor
prezenţi nu întruneşte majoritatea absolută, Consiliul de Coordonare
decide re-convocarea AG.
Dacă nici la cea de-a doua convocare, la locul, data şi ora
convenită, numărul celor prezenţi nu întruneşte majoritatea absolută,
Preşedintele, prin consultarea Consiliului de Coordonare, poate
declara statutară AG, care va delibera valabil indiferent de numărul
celor prezenţi. Membrii activi care împuternicesc în scris un alt
membru activ să îi reprezinte şi să voteze în numele şi pentru ei, se
consideră prezenţi;
e. Hotărârile AG, cu excepţia celor reglementate special, se iau cu
minimum 50% +1 din voturile membrilor prezenţi.
Alegerile preşedintelui, preşedintelui consiliului ştiinţific, consiliului de
coordonare şi comisiei de cenzori se fac pe bază de candidaturi, iar în
cazul în care acestea nu există, se fac propuneri în prezenţa şi cu
acceptul celui propus.

Articolul 8
Atribuţiile Adunării Generale
a. aprobă strategia şi direcţiile de acţiune ale asociaţiei;
b. alege, reconfirmă sau revocă preşedintele, Consiliul de Coordonare,
Preşedintele Consiliului Ştiinţific şi Comisia de Cenzori;
c. alege sau reconfirmă Consiliul de Coordonare;
d. adoptă şi modifică statutul şi regulamentul de organizare şi
funcţionare;
e. stabileşte modul de comunicare în interiorul organizaţiei şi de
convocare a AG;
f. stabileşte valoarea cotizaţiilor şi a taxelor;
6/12

g. primeşte şi analizează raportul anual al Consiliul de Coordonare, al
comisiei de cenzori şi departamentelor specializate;
h. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil
i. aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al ARR;
j. aprobă dizolvarea asociaţiei şi stabileşte destinaţia bunurilor rămase
după dizolvare;
k. decide asupra: modului de rezolvare a litigiilor şi asupra tuturor
celorlalte probleme a căror rezolvare nu intră în atribuţiile Consiliului
de Coordonare sau a altor organe.
l. Hotărârile AG se adoptă prin vot deschis, cu excepţia voturilor privind
persoane (alegeri, sancţiuni) când votul este secret. AG poate decide
prin vot secret şi în alte probleme.
m. Hotărârile AG se consemnează în procesul- verbal de sedinţă.
n. Hotăreşte constituirea filialelor şi sucursalelor asociaţiei
Articolul 9
Consiliul de Coordonare
a. Conducerea asociaţiei este exercitată de către Consiliul de
Coordonare;
b. Consiliul de Coordonare este ales de către Adunarea Generală pe o
perioadă de patru ani şi are în componenţă 5-9 membri;
c. Consiliul de Coordonare este format din: Preşedinte, Preşedintele
Consiliului Ştiinţific şi 3 – 7 membri aleşi de AG;
d. Consiliul de Coordonare funcţionează în baza Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al ARR, întrunindu-se ,de câte ori este
nevoie, la solicitarea preşedintelui sau a unui număr de cel puţin 1/3
din membri săi.
e. hotărârile Consiliul de Coordonare se iau cu majoritate, în prezenţa a
cel puţin 3/4 din membri săi. Dacă, din motive întemeiate, un
membru al Consiliului de Coordonare nu poate participa la şedinţă,
poate împuternici în scris un alt membru al Consiliului să voteze în
numele sau.
În cazul în care la locul, data şi ora convocării (anunţate nominal, în
scris, cu cel puţin 7 zile înainte) numărul celor prezenţi nu întruneşte
3/4, se face o nouă convocare. Dacă la locul, data şi ora celei de-a
doua convocări numărul celor prezenţi nu întruneşte 3/4, şedinţa
Consiliul de Coordonare se va desfăşura şi va delibera valabil.
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f. Şedinţele Consiliului de Coordonare se pot desfăşura în întruniri sau
prin mijloace de comunicare electronice (conferinţe telefonice, videoconferinţe, e-mail şi altele) atât ca mediu de comunicare, cât şi ca
modalitate de exprimare a votului.
Articolul 10
Atribuţiile Consiliul de Coordonare
a. Consiliul de Coordonare răspunde de activitatea ARR între două
Adunări Generale;
b. este administratorul Asociaţiei Rangerilor din România şi ia decizii
între două Adunări Generale;
c. aplică hotărârile Adunării Generale, asigurând organizarea şi
desfăşurarea activităţii ARR;
d. întocmeste proiectul de strategie generală şi stabileşte direcţiile de
acţiune ale ARR;
e. propune proiectul de buget;
f. propune AG proiectul de Regulament de Organizare şi Funcţionare al
asociaţiei sau modificări ale acestuia;
g. hotărăşte afilierea şi/sau angajarea asociaţiei în diverse acţiuni cu
terţe părţi;
h. asigură cadrul de realizare a obiectivelor şi îndatoririlor ARR;
i. întocmeste şi verifică bilanţul anual, validează închiderea anului
financiar şi proiectul de buget de venituri şi cheltuieli al ARR;
j. constată, verifică şi aplică sancţiuni membrilor organizaţiei;
k. verifică şi aprobă includerea donaţiilor purtătoare de sarcini, în
patrimoniul organizaţiei;
l. stabileşte funcţiile retribuite şi aprobă angajarea de personal pentru
lucrările specifice;
m. aprobă componenţa Consiliul Ştiinţific sau modifică numărul
membrilor acestuia;
Articolul 11
Preşedintele
a. Preşedintele este ales de cãtre AG pe o perioadă de 4 ani, reprezintă
şi angajează asociaţia prin semnătura sa şi ştampila ARR în relaţiile ei
cu alte organizaţii, persoane fizice şi juridice, organe şi organisme de
stat, ale administraţiei cât şi cu cele similare prin obiectul de
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activitate, interne şi internaţionale, fiind purtătorul de imagine al
acesteia;
b. Duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului de
Coordonare;
c. Convoacă şi prezidează Adunarea Generală şi Consiliul de
Coordonare în şedinţe ordinare şi extraordinare;
d. Informează permanent şi consultă membrii în Adunarea Generală
asupra problemelor curente;
e. Stabileşte, coordonează şi controlează organizarea şi conducerea
gestiunii şi contabilităţii ARR;
f. Deschide şi închide conturi bancare curente, de depozit şi de card
pentru şi în numele ARR, stabileşte şi modifică împuterniciţii pe
conturi şi drepturile acestora;
g. Asigură legăturile operaţionale cu organele de decizie ale statului, în
situaţiile care impun intervenţia ARR;
h. Exercită orice alte atribuţii de conducere operativă sau delegate lui
de către Consiliul de Coordonare;
i. Conducerea executivă a organizaţiei revine preşedintelui, iar, în
absenţa acestuia, unui membru al Consiliului de Coordonare,
nominalizat prin decizia preşedintelui sau prin hotărârea Consiliului
de Coordonare, după caz.
Articolul 12
Structurile operative ale ARR
a. Secretariatul ARR;
b. Consiliul ştiinţific;
c. Trezorierul;
d. Comisia de Cenzori.
ARR poate avea Centre Zonale cu caracter administrativ-organizatoric şi
Comisii Specializate pentru desfăşurarea activităţilor specifice.
Componenţa şi modul de funcţionare a acestora vor fi stabilite de către AG
la propunerea Consiliului de Coordonare.
Articolul 13
Secretariatul ARR
a. este subordonat preşedintelui şi este constituit din 1 – 3 persoane;
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b. este ales de Consiliul de Coordonare pentru o perioadă de 4 ani, la
propunerea preşedintelui;
c. asigură comunicarea în cadrul asociaţiei şi cu terţii;
d. gestionează site-ul web al asociaţiei precum şi celelalte mijloace de
comunicare şi promovare;
e. pregăteşte materialele şi organizează AG şi şedinţele de lucru;
f. este responsabil cu gestionarea bazelor de date şi a informaţiilor
legate de activităţile şi relaţiile interne şi internaţionale ale asociaţiei;
g. la delegarea preşedintelui, gestionează relaţia cu mass-media;
h. participă, fără drept de vot, la reuniunile Consiliului de Coordonare ;
Articolul 14
Consiliul Ştiinţific
a. Este organul consultativ pe probleme, proiecte şi programe ştiinţifice
al ARR şi are în componenţa sa 5-9 membri;
b. Preşedintele ARR este membru de drept în Consiliul Ştiinţific;
c. Consiliul Ştiinţific se întruneşte de câte ori este nevoie, la convocarea
Preşedintelui Consiliului Ştiinţific sau a Preşedintelui ARR;
d. Deciziile Consiliului Ştiinţific au rol consultativ în hotărârile Consiliului
de Coordonare sau ale AG;
e. Este reprezentat, prin preşedintele Consiliului Ştiinţific, în Consiliul de
Coordonare;
f. Preşedintele Consiliului Ştiinţific este ales de AG a ARR pentru o
perioadă de 4 ani;
g. Preşedintele Consiliului Ştiinţific propune Consiliului de Coordonare
componenţa Consiliului Ştiinţific.
Articolul 15
Trezorierul
a. ţine registrele contabile şi raportează situaţia financiară anual, sau la
solicitarea organelor de conducere;
b. răspunde de corectitudinea operaţiilor financiare şi de toate
raportările necesare către organele statului;
c. este numit de preşedinte, cu avizul Consiliului de Coordonare;
d. funcţia de trezorier poate fi atribuită prin contract, la decizia
Consiliului de Coordonare, unei firme specializate în contabilitate şi
management financiar.
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Articolul 17
Fondurile şi patrimoniul
Patrimoniul Asociaţiei Rangerilor din România se constituie din:
a. cotizaţii anuale şi alte donaţii ale membrilor;
b. taxe;
c. donaţii, vărsăminte, subvenţii, legate testamentare, sponsorizări,
granturi, acordate de persoane fizice sau juridice române sau străine;
d. sume rezultate prin realizarea diverselor manifestări, comercializarea
publicaţiilor proprii şi a altor articole publicitare;
e. venituri realizate din activităţi pe proiecte, prestări de servicii etc., în
condiţiile legii;
f. resurse create cu titlu excepţional în condiţiile legii;
g. bunuri mobile şi imobile, mijloace de transport şi telecomunicaţii,
orice alte valori în condiţii legale.
h. Patrimoniul Asociaţiei va fi utilizat numai pentru realizarea
activităţilor proprii, în conformitate cu scopul şi obiectivele propuse.
i. Patrimoniul ARR se administrează şi se lichidează conform legii.

Articolul 18
Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF)
Titlurile şi articolele acestui statut sunt completate şi explicitate de un
Regulament de Organizare şi Funcţionare.
a. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare sau modificarea lui se
propune de către Consiliul de Coordonare şi este aprobat de
Adunarea Generală;
b. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare nu poate conţine nicio
dispoziţie contrară acestui statut.
Articolul 19
Dizolvarea asociaţiei
Dizolvarea asociaţiei poate interveni în urmatoarele situaţii:
a. când Adunarea Generală, organul suprem de conducere, hotăreşte
dizolvarea asociaţiei;
b. când apare un act normativ în urma căruia asociaţia se desfiinţează;
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c. când printr-o hotărâre judecatorească definitivă se dispune
desfiinţarea asociaţiei;
d. în alte cazuri prevăzute de lege.
e. Dizolvarea ARR se poate face într-o Adunare Generală Extraordinară
convocată special în acest scop, în prezenţa a cel puţin 3/4 din
membri şi prin votul a cel puţin 2/3 din participanţi. Dacă la locul,
data şi ora stabilite nu se prezintă 3/4 din membrii ARR, Adunarea
Generală Extraordinară se convoacă din nou peste 30 zile, iar decizia
de dizolvare se va lua prin votul a 2/3 din membrii prezenţi.
Adunarea Generală va hotărî destinaţia patrimoniului ARR.
Articolul 20
Dispoziţii finale
f. Asociaţia Rangerilor din România este constituită pe o perioadă
nelimitată.
g. ARR are dreptul la siglă şi insemne proprii.
h. ARR poate angaja personal salariat.
i. ARR nu va rãspunde pentru eventualele prejudicii fizice, materiale
sau morale pe care le suferã sau le cauzeazã membrii săi prin
nerespectarea Statutului şi a Regulamentelor ARR şi nici de
eventualele accidente sau incidente suferite de legitimaţii ARR în
activitatea lor.
j. Funcţionarea ARR este reglementată de Regulamentul de Organizare
şi Funcţionare. Funcţionarea Comisiilor Specializate şi a Comitetelor
Regionale se face după regulamente proprii elaborate în condiţiile
prezentului statut.
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