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Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 1/15.05.2014 

 

CERERE DE ADMITERE IN CADRUL ASOCIATIEI MISCAREA PENTRU 

BALET SI ARTELE SPECTACOLULUI IN CALITATE DE MEMBRU 

SIMPATIZANT 

 

 

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 simpatizant al Asociaţiei Mişcarea 

pentru Balet şi Artele Spectacolului. 

Pentru susţinerea candidaturii mele precum şi pentru cunoaşterea activităţii, 

aptitudinilor şi competenţelor personale, ataşez Curriculum Vitae în format 

european.  

 Am luat cunoştinţă şi declar că accept drepturile şi obligaţiile ce mi-ar reveni 

în situaţia acceptării candidaturii mele şi exercitării calităţii de membru 

simpatizant, potrivit dispoziţiilor Statutului MBAS, respectiv: 

 

“Art. 21. Membrii simpatizanţi  
21.1. Membrii  simpatizanţi  sunt  persoanele  fizice  sau  juridice,  din  România  sau  

străinătate,  care  prin activitatea desfăşurată nu impietează asupra imaginii sau reputaţiei 

asociaţiei şi care acceptă drepturile şi obligaţiile din prezentul statut. Membrii 

simpatizanţi sunt  admişi,  în urma  completării unei  cereri de adeziune, către Adunarea 

Generală.  
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21.2. Numărul de membri simpatizanţi este nelimitat.  

21.3. Niciun membru simpatizant nu are drept de vot în cadrul Adunării Generale.  

21.4. Membrii simpatizanţi au următoarele drepturi:  

a) să participe la şedinţele Adunării Generale, cu rol strict consultativ, fără drept de vot;  

b) să fie informaţi în ceea ce priveşte activităţile cele mai importante ale asociaţiei;  

c) să recomande primirea de noi membri simpatizanţi;  

d) să participe la manifestările organizate de asociaţie;  

e) să se adreseze cu cereri, propuneri şi reclamaţii la orice nivel al conducerii asociaţiei;  

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

asociaţia;  

g) să  beneficieze  de  toate  avantajele  care  le sunt  aduse  la  cunoştinţă  în  

documentele  primite  în  momentul înscrierii în asociaţie ca membru simpatizant.  

21.5. Membrii simpatizanţi au următoarele obligaţii:  

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

acesteia;  

b) să contribuie la creşterea prestigiului general al asociaţiei când sunt solicitaţi;  

c) 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;  

d) să plătească  la termen taxa de  înscriere  în  asociaţie  ca membru simpatizant, precum  

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

 

   

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

acceptă candidatura mea, să fac dovada achitării taxei de înscriere în Asociaţie, în 

cuantum de 120 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, 


