
STATUTUL A.R.S.R. - Extrase 
 
 
 Denumirea 
 Denumirea asociaţiei este “ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE REGIONALE” (A.R.S.R.), conform 
dovezii de disponibilitate a denumirii nr. 5681/28.06.2001, eliberate de Ministerul Justiţiei – Direcţia 
Secretariat General, Relaţii cu Publicul, Secretariat şi Cooperare cu Organizaţii Neguvernamentale. 
 
Forma juridică 
1. Asociaţia Română de Ştiinţe Regionale (A.R.S.R.) va funcţiona ca persoană juridică română, care îşi 
desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei guvernului nr. 26/31.01.2000, cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, prin voinţa membrilor săi fondatori de a constitui un patrimoniu distinct 
şi autonom de patrimoniul lor propriu, destinat spre a fi folosit în vederea îndeplinirii scopului 
asociaţiei. 
2. Asociaţia Română de Ştiinţe Regionale (A.R.S.R.) este o asociaţie profesional-ştiinţifică cu caracter 
multi şi interdisciplinar, autonomă, nonguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial. 
 
Scopul asociaţiei 
Asociaţia se constituie cu scopul de a promova ştiinţele regionale şi studiile din domenii cu impact 
spaţial, ca de ex: economia regională, planificarea şi prognozarea dezvoltării regioanle, economia şi 
planificarea urbană, economia rurală, amenajarea teritoriului, planificarea utilizării terenurilor, 
economia infrastructurii etc. 
 
 
Obiectivele asociaţiei 
1. Obiectivele pe care şi le propune asociaţia, în vederea realizării scopului, sunt: 

- stimularea schimbului liber liber de idei în domeniul ştiinţelor regionale; 
- promovarea studiilor orientate asupra spaţiului utilizând instrumente moderne, inovatoare şi 

un cadru teoretic, practic şi metodologic specific analizei în profil teritorial, precum şi 
concepte, procedee, tehnici analitice aparţinând şi altor domenii ştiinţifice. 

2. Aceste obiective se vor realiza prin: 
- organizarea de reuniuni ştiinţifice; 
- încurajarea şi sprijinirea participării la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale; 
- implicarea în derularea unor teme de cercetare în domeniu; 
- încurajarea publicării rezultatelor cercetării şi a comunicărilor prezentate la reuniunile 

ştiinţifice; 
- sprijinirea afirmării ştiinţelor regionale în procesul de învăţământ. 

 
 
 Afilierea asociaţiei 
1. Asociaţia permite afilierea la European Regional Science Association (E.R.S.A.) 
2. Afilierea la alte asociaţii, organizaţii similare din ţară sau străinătate este interzisă în absenţa 
acordului unanim al asociaţilor. 
 
 
Dobândirea calităţii de membru 
1. Solicitarea înscrierii în asociaţie se realizează individual, pe baza unei fişe de adeziune, însoţite de o 
prezentare a preocupărilor persoanei interesate în domeniul ştiinţelor regionale şi acceptării 
statutului. 
2. Răspunsul se transmite în urma examinării fiecărei cereri de către Consiliul Director, prilej cu care 
se comunică cuantumul taxei de înscriere şi al cotizaţiei, precum şi modalităţile de colaborare. 
 



 Pierderea calităţii de membru 
1. Calitatea de membru se pierde: 

- la cerere; 
- prin excludere, când sunt încălcate prevederile statutului şi ale regulamentelor asociaţiei, 

respectiv: 
o neplata cotizaţiei timp de un an; 
o neîndeplinirea obligaţiilor statutare; 
o nu prezintă interes şi nu desfăşoară activităţile solicitate în vederea realizării 

obiectivelor asociaţiei; 
o desfăşurarea de activităţi ce prejudiciază asociaţia din punct de vedere moral şi/sau 

material. 
2. Membrul exclus are drept de apel la adunarea generală, care decide în ultimă instanţă. 
 
 
 
Drepturile membrilor     
Membrii asociaţiei au următoarele drepturi: 

- să participe la lucrările adunării generale, cu drept de vot, pentru adoptarea tuturor 
hotărârilor luate de acest for; 

- să fie aleşi în organele de conducere, în condiţiile prezentului statut; 
- să participe la manifestări organizate de asociaţie în ţară şi străinătate, potrivit instrucţiunilor 

de participare; 
- să participe la activitatea de cercetare şi publicistică susţinută de asociaţie în funcţie de 

domeniul specific de interes dovedit; 
- să fie apăraţi împotriva abuzurilor administrative şi de altă natură ce ţin de obiectul de 

activitate al asociaţiei. 
 
 
Obligaţiile membrilor     
Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii: 

- să promoveze obiectivele asociaţiei; 
- să militeze pentru întărirea prestigiului asociaţiei; 
- să participe la acţiunile organizate de asociaţie; 
- să respecte statutul şi hotărârile adunării generale; 
- să achite la timp cotizaţia. 

 
 


