
CUM PUTEŢI DEVENI MEMBRU ARA 
 
Poate fi membru al ARA orice persoanã fizică, indiferent de cetăţenie, naţionalitate, 

apartenenţă politică, sex, religie şi profesiune, care doreşte să facă parte din asociaţie 

şi respectă principiile sale. 

Admiterea în ARA se face la recomandarea unui membru şi după obţinerea majorităţii 

simple de voturi în Adunarea Generală. De asemenea, ca simplificare a procedurii, se 

poate trimite un CV la secretariatul ARA office@arheologie.ro, ce va fi postat pe 

aragroup@yahoo.com, propunerile şi opţiunile membrilor (votul) fiind înregistrate 

direct  pe acest grup. Adeziunea la ARA se desăvârşeşte prin plata unei taxe de 

înscriere. Aceasta şi cotizaţia anuală a fiecărui membru sunt discutate la fiecare 

Adunare Generală şi aprobate prin majoritatea simplã a membrilor prezenţi. 

Fiecare membru al ARA are drept de vot în Adunarea Generală în toate problemele ce 

privesc asociaţia.  

 

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE MEMBRILOR ARA 

Membrii ARA au dreptul: 

- să participe la Adunarea Generală şi să-şi exprime votul; 

- să îşi exprime opinia sau să facă propuneri privind activitatea asociaţiei în plenul 

Adunării Generale sau în faţa Consiliului Director; la solicitarea acestora cererea va 

fi înregistrată în documentele ARA; 

- să folosească echipamentul deţinut de asociaţie, numai în interesul acesteia şi cu 

aprobarea Consiliului Director; 

- să consulte documentele asociaţiei; 

- să primească gratuit toate publicaţiile asociaţiei şi buletinul informativ al acesteia; 

- să beneficieze de burse, subsidii sau ajutor asemănător pentru a participa la 

activităţi sau întruniri profesionale aprobate de către Consiliul Director; 

- să propună sau să fie propus pentru orice funcţie în cadrul asociaţiei. 

Membrii ARA sunt obligaţi: 

- să respecte statutul, principiile şi hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului 

Director; 

- să participe la activităţile organizate de ARA; 

- să păstreze şi sã apere prestigiul ARA; 

- să plătească lunar cotizaţia stabilită de Adunarea Generală; 

- să participe la strângerea de fonduri pentru ARA; 
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