
Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 1/15.05.2014 

 

CERERE DE ADMITERE IN CADRUL ASOCIATIEI MISCAREA PENTRU 

BALET SI ARTELE SPECTACOLULUI IN CALITATE DE MEMBRU 

ASOCIAT 

 

 

 

Stimaţi membri ai Adunării Generale a Asociaţiei Mişcarea pentru Balet şi Artele 

Spectacolului, 

 

Subsemnatul/Subsemnata_____________________________, domiciliat(ă) în 

comuna/oraşul/municipiul____________________________, judeţul/sector__, 

adresa__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________, 

CNP_________________, Seria__, Nr.___, Eliberat de_________________________, 

Telefon:____________________________________, Email:_____________________, 

având ocupaţia/meseria/specializarea/profesia de_____________şi funcţia 

de___________, angajat □ în cadrul/ student □  la___________________________, 

neangajat □, şomer □, pensionar □, liber profesionist □, după caz, vă rog să-mi 

aprobaţi dobândirea statutului de membru asociat al Asociaţiei Mişcarea pentru 

Balet şi Artele Spectacolului. 

 Menţionez că am înţeles, mi-am însuşit şi am luat cunoştinţă de criteriile şi 

condiţiile de admitere în cadrul Asociaţiei MBAS, potrivit art. 20, pct. 20.1.1. din 

Statutul Asociaţiei Mişcarea pentru Balet şi Artele Spectacolului, respectiv, 

„20.1.1. Persoanele care îşi manifestă intenţia de a dobândi statutul de membru asociat al 

Asociaţiei trebuie să îndeplinească următoarele criterii şi condiţii generale de admitere în 

asociaţie, stabilite de membrii fondatori la data înfiinţării Asociaţiei: 

a) să transmită asociaţiei un CV precum şi o scrisoare de intenţie formulate profesional şi 

fără greşeli evidente de limbă română, din care să rezulte înţelegerea scopului şi a 

obiectivelor Asociaţiei precum şi modul în care pot contribui la îndeplinirea acestora; 

b) să-şi manifeste ataşamentul deschis şi scris faţă de valorile naţionale, urmărirea 

intereselor generale ale societăţii în domeniul culturii şi educaţiei, şi să nu fi acţionat sau 

manifestat, în nicio împrejurare cunoscută, un comportament sau o atitudine care a dus la 



excluderea sa dintr-o organizaţie de drept public sau privat sau la sancţionarea sa 

disciplinară; 

c) să facă dovada existenţei cel puţin a unui proiect, program, concept, iniţiativă, idee sau 

altă activitate civică, culturală ori educaţională pe care a creat-o sau la care a participat în 

mod efectiv şi activ cu rezultate cunoscute; 

d) să facă dovada, cel puţin pentru ultimii doi ani de activitate artistică, educativă 

culturală sau profesională, formală sau nonformală, a primirii de note şi calificative finale 

mari (cel puţin nota 7, calificativul bun sau orice echivalent cunoscut) pentru sine sau 

pentru membrii unui grup, al unui compartiment, al unei clase sau al unei organizaţii pe 

care o coordonează;  

e) să fi obţinut în prealabil recomandarea unuia dintre membrii fondatori sau a unuia 

dintre membrii asociaţi acceptaţi.”, drept pentru care ataşez următoarele documente 

de prezentare/doveditoare: 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 
 De asemenea, am luat cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile ce mi-ar reveni în 

situaţia acceptării candidaturii mele şi exercitării calităţii de membru asociat, 

potrivit dispoziţiilor Statutului MBAS, respectiv: 

 
“20.3. Fiecare membru asociat deţine un vot în cadrul Adunării Generale.  

20.4. Membrii asociaţi au următoarele drepturi:  

a) să participe la luarea hotărârilor care privesc activitatea asociaţiei în Adunarea 

Generală;  

b) să aleagă organele de conducere şi să fie aleşi în acestea;  

c) să fie informaţi în ceea ce priveşte activitatea asociaţiei;  

d) să recomande primirea de noi membri asociaţi şi simpatizanţi;  

e) să participe la manifestările organizate de asociaţie;  

f) să aibă acces la lucrările, publicaţiile şi materialele documentare de care dispune 

asociaţia;  

g) să beneficieze de toate condiţiile oferite de asociaţie pentru informare şi pregătire 

profesională.  

20.5. Membrii asociaţi au următoarele obligaţii:  

a) să respecte prevederile statutului asociaţiei şi să acţioneze în conformitate cu scopul 

acesteia;  

b) să sprijine asociaţia în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor sale;  

c) să contribuie la creşterea prestigiului general al asociaţiei;  

d) să  participe  la  lucrările  şi  activităţile  asociaţiei  atunci  când sunt solicitaţi  de  către  

organele  de conducere ale acesteia şi să păstreze secretul asupra activităţilor şi deciziilor 

din cadrul asociaţiei;  



e) să plătească la termen taxa de înscriere în asociaţie ca membru asociat, precum şi 

cotizaţia anuală a membrilor asociaţi, sub sancţiunea suspendării de plin drept.”  

 

 Mă angajez ca, în situaţia în care Adunarea Generală a Asociaţiei MBAS 

aprobă primirea mea în cadrul Asociaţiei ca membru asociat, să fac dovada 

achitării taxei de înscriere în Asociaţie, în cuantum de 1.000 lei, în maxim 48 de ore 

de la momentul comunicării (prin orice mijloace) a admiterii în Asociaţie potrivit 

Hotărârii nr. 1/15.05.2014 a Consiliului Director MBAS. Am luat cunoştinţă de 

faptul că lipsa dovezii achitării taxei de înscriere în termenul specificat atrage de 

drept retractarea de către Adunarea Generală a hotărârii de admitere în Asociaţie, 

act ce se înregistrează în evidenţele Asociaţiei prin grija secretarului Consiliului 

Director. 

 Totodată, mi s-au adus la cunoştinţă cuantumul cotizaţiei anuale şi termenele 

de plată ale acesteia, potrivit dispoziţiilor Hotărârii nr. 1/15.05.2014 comunicate 

prin afişare pe pagina de internet a Asociaţiei Mişcarea pentru Balet şi Artele 

Spectacolului. 

 

 

 

Data (zz/ll/aa): 

 

 

Semnătura, 

 

 


