Membru oficial al:

Asociația ÎNVAȚĂ

SĂ ZBORI
COMUNITATE EDUCAȚIONALĂ

Nr. ....... / ............................
ADEZIUNE DE MEMBRU
Subsemnatul(a)………………………………………………...........................… domiciliat in localitatea
………………………………… judetul…………….…..... Str. ……..................……………………… Nr. ….. Bl…….
Sc….... Ap….... sector…... Act de identitate …........................ Seria…...… Nr…...…….....................…..
CNP…………….…............................................, eliberat de .....................la data de ........……….………...
doresc să devin membru al Asociației Învață să Zbori, www.invata-sa-zbori.ro, înțelegând prin
aceasta să acționez pentru îndeplinirea scopurilor și obiectivelor asociației, să respect
prevederile stipulate în Statut și să îmi îndeplinesc cu seriozitate, promptitudine și
profesionalism toate obligațiile ce decurg din calitatea mea de membru al asociației.
Data………………

Semnătura
Fișa personală

Locul și data nașterii…………………………………...................…... Stare civilă ..................…………………
Telefon…………………….........…… e-mail…….………………….................................................................
Studii / formări …………………………………………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………........
...................................………………………………………………………………………………….......................
Abilități
........................................................................................................................................
..........................................………………………………………………………………………………….......................
..........................................………………………………………………………………………………….......................
Activitate / experiență profesională ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Limbi străine ..........................................……………………………………………………...............................
Altele…………………………………………………………………………….............................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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Potrivit Statutului:
Articolul 4
Scopuri şi obiective
4.1. Asociaţia are scopul şi obiectivul îndeplinirii unui interes personal nepatrimonial constând în programe de
formare și dezvoltare a adulţilor și copiilor pentru crearea unui sistem de educaţie adaptată nevoilor reale ale
copiilor din zilele noastre, prin Coaching, Iubire și Respect. Acest sistem își propune să pornească de la abordarea
cu respect a fiecărui copil – unic și plin de abilităţi înnăscute (așa cum sunt toţi copii din zilele noastre) și să se
dezvolte prin identificarea specificului fiecăruia și a nevoilor sale reale și oferirea suportului necesar dezvoltării în
mod echilibrat, ecologic și performant a abilităţilor și caracterelor acestora, prin tehnici și strategii specifice de
ultimă oră, recunoscute cu succes pe plan internaţional.
4.3. Schimbarea scopului si obiectivelor Asociatiei se face numai cu majoritatea voturilor fondatorilor in viata, iar
daca nici unul dintre fondatori nu mai este in viata, aceasta se face numai cu intrunirea votului a patru cincimi din
numarul membrilor Consiliului director.
4.4. In toate cazurile, schimbarea scopului Asociatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate
sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit.
Articolul 5
Modalităţi de adeziune la Asociaţie. Membrii
fondatori. Membrii asociati. Membrii de onoare. Membrii sustinatori.
5.1 Adeziunea la Asociaţie are un caracter voluntar. Orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina care
accepta scopul, obiectivele si prevederile prezentului Statut, poate deveni membru al Asociatiei.
5.2 Membrii Asociatiei sunt:
a) membrii fondatori – membrii care au constituit asociatia si au contribuit moral si material la fondarea ei si la
constituirea patrimoniului social;
b) membrii-asociati – membrii care se asociaza ulterior fondarii Asociatiei, care contribuie moral si material la
completarea patrimoniului asociatiei si care, prin activitatea lor, sprijina asociatia in realizarea obiectivelor
acesteia, beneficiind de drepturile prevazute de prezentul Statut; membrii asociati, platesc taxa de inscriere si
cotizatia anuala stabilita de catre Consiliul Director;
c) membrii de onoare: – persoane fizice sau/si persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijina asociatia in
realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau functional la realizarea
scopului Asociatiei sau
– personalitati marcante ale vietii stiintifice, politice, antreprenoriale sau culturale, care s-au remarcat, cu
deosebire, in domeniile de interes ale Asociatiei si care, prin activitatea lor, sprijina asociatia in realizarea
obiectivelor acesteia; membrii de onoare sunt scutiti de plata taxei de inscriere, platesc cotizatia si au dreptul de a
alege si de a fi alesi;
d) membrii-sustinatori – persoanele care adera la scopul Asociatiei si care sprijina material si moral asociatia in
realizarea obiectivelor acesteia.
5.3. Calitatea de membru-asociat sau de membru-sustinator al Asociatiei se acorda de catre Consiliul director, prin
votul unanim al membrilor Consiliului.
5.4. Calitatea de membru de onoare al Asociatiei se acorda de catre Adunarea Generala, prin votul a cel putin 2/3
din numarul membrilor prezenti, la propunerea Consiliului director.
5.5. Contributiile membrilor Asociatiei la realizarea scopului si obiectivelor acesteia constau in sprijin financiar,
material, moral si activitati voluntare in cadrul programelor si proiectelor initiate sau derulate de Asociatie. Cu
aprobarea unanima a Consiliului Director, membrii Asociatiei pot fi remunerati pentru anumite activitati
desfasurate in favoarea Asociatiei, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
5.6. Pot să facă parte din Asociaţie, în calitate de “membru-asociat”, toate asociaţiile române sau străine care au
scopuri şi obiective convergente cu ale sale.
5.7. Asociaţia are de asemenea posibilitatea să accepte, în calitate de ”membru sustinator” orice persoană fizică
sau juridică interesată de scopurile şi obiectivele sale.
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“Membrii Susţinători” nu vor avea în Asociaţie drept de vot, dar vor putea totuşi să aibă în cadrul acesteia
însărcinări sociale şi vor putea fi implicaţi în activităţile de zi cu cu zi ale Asociaţiei.
5.8. Cererea de adeziune la Asociaţie trebuie adresată Preşedintelui Consilului Director al Asociaţiei şi trebuie să fie
prezentată în scris, utilizând modelul stabilit de Consiliul Director, care se va găsi la dispoziţia celor interesaţi la
sediul ei. Asupra cererii de adeziune va hotări Consiliul Director, in unanimitate.
5.9. Contributiile membrilor Asociatiei la realizarea scopului si obiectivelor acesteia constau in sprijin financiar,
material, moral si activitati voluntare in cadrul proiectelor initiate sau derulate de Asociatie.
Articolul 6
Drepturi şi Obligaţii ale Asociaţilor
6.1. Indiferent de calitatea de Membru fondator, Membru asociat, Membru de onoare sau Membru sustinator,
adeziunea la Asociaţie va implica obligaţia pentru fiecare Asociat să respecte prezentul Act Constitutiv, Statutul şi
hotărârile adoptate de organele competente ale Asociaţiei.
6.2. Asociaţii se obligă să furnizeze Asociaţiei datele şi informaţiile care le sunt cerute acestora în vederea
înregistrării în Registrul Asociaţiei.
6.3. Asociaţii sunt obligaţi să plătească Asociaţiei contribuţiile asociative stabilite de organele competente ale ei.
Exerciţiul drepturilor asociative le revine Asociaţilor înscrişi în Registrul Asociaţilor şi care sunt la zi cu plata
contribuţiilor datorate.
6.4.1. Membrii fondatori si membrii asociati ai Asociatiei au urmatoarele drepturi:
a) sa-si exprime prin vot optiunea fata de proiectele si de hotararile Adunarii generale;
b) sa aleaga si sa fie alesi in Consiliul director, daca au aptitudini si capacitate pentru functiile pentru care
candideaza;
c) sa beneficieze de programele initiate de Asociatie;
d) sa participe la programele derulate de asociatie;
e) sa beneficieze de serviciile asociatiei;
f) sa beneficieze de rezultatele programelor initiate de Asociatie, in conditiile stabilite prin consens de catre
Consiliul Director;
g) sa aiba acces la spatiile si dotarile Asociatiei pentru organizarea unor manifestari si activitati in domeniile de
interes ale Asociatiei;
h) sa ceara asociatiei sa intervina si sa actioneze pentru promovarea si apararea drepturilor lor;
i) sa formuleze propuneri pentru ordinea de zi a sedintelor organelor de conducere la care au dreptul sa participle;
j) sa isi exprime liber opiniile proprii in cadrul dezbaterilor organelor de conducere la care au dreptul sa participe;
k) alte drepturi prevazute in regulamentele Asociatiei.
6.4.2. Membrii sustinatori ai Asociatiei si membrii de onoare beneficiaza de drepturile prevazute la art. 6.4. (1) lit.
c) – k) din prezentul Act constitutiv.
6.4.3. Obligatiile membrilor asociatiei sunt urmatoarele:
a) sa respecte statutul, regulamentele si hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului Director al Asociatiei;
b) sa contribuie la realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei prin sprijin financiar, material, moral si activitati
voluntare in cadrul programelor, proiectelor initiate sau derulate de Asociatie;
c) sa indeplineasca obligatiile materiale si financiare potrivit angajamentelor pe care si le-au luat;
d) sa indeplineasca celelalte obligatii prevazute in Regulamentele adoptate de Asociatie.
6.4.4. In acceptiunea prezentului Act Constitutiv, sunt definite ca abateri urmatoarele fapte savarsite de catre
membrii Asociatiei:
a) denigrarea activitatii asociatiei;
b) intreprinderea unor actiuni ce aduc prejudicii de orice natura asociatiei;
c) angajarea asociatiei in actiuni pentru care nu a fost autorizata de organele de conducere;
d) implicarea asociatiei in activitati politice;
e) abaterile de la etica profesionala si morala incluse in Regulamentul de Organizare si Functionare al Asociatiei;
f) comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca ramasa
definitiva;
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g) neparticiparea sistematica la activitatea structurii de conducere in care a fost alesi sau impiedicarea prin diferite
mijloace ca aceasta sa-si desfasoare in mod eficient activitatea, in cazul persoanelor care fac parte din conducerea
Asociatiei.
6.4.5. Sanctiunile care se pot aplica pentru abaterile descrise la art. 6.4.(4) sunt urmatoarele:
a) avertisment;
b) avertisment sever si ultimativ;
c) suspendarea pe termen determinat din asociatiei sau din functia de conducere potrivit Actului Constitutiv al
Asociatiei;
d) excluderea din Asociatie.
Membrii fondatori nu pot fi exclusi din Asociatie, ei putandu-se retrage la cerere.
Articolul 7
Registrul Asociaţilor
7.1 Toţi Asociaţii sunt înscrişi în “Registrul Asociaţilor” ţinut de Asociaţie; acest registru certifică în mod oficial
membrii Asociaţiei.
Articolul 8
Pierderea calităţii de Asociat
8.1 Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele situatii:
a) prin retragere, in baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivata,
b) prin excludere in urmatoarele situatii:
– incalcarea grava a prevederilor statutare si a hotararilor organismelor de conducere ale asociatiei,
– ca urmare a unei condamnari, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru savarsirea unor fapte cu
caracter penal incompatibile cu misiunea si principiile asociatiei;
c) prin pierderea unuia sau mai multor cerinte care au determinat adeziunea la Asociatie
8.2.1. Excluderea se face de catre Comitetul Director al asociatiei, prin decizie unanima.
8.2.2. Impotriva deciziei se poate depune contestatie in termen de 15 zile de la comunicare. Contestatia se
solutioneaza de Adunarea Generala.
8.2.3. De la data inregistrarii deciziei si pana la solutionarea acesteia in Adunarea Generala, calitatea de membru al
Asociatiei este suspendata.
8.3 Încetarea calităţii de membru al Asociatiei, nu exonerează de obligaţia de plată a contribuţiilor anuale
asociative. În orice caz contribuţiile asociative nu sunt restituibile.

Adeziunea a fost întocmită în dublu exemplar, câte unul pentru fiecare parte, astăzi...................
☐ Sunt de acord cu cele menționate mai sus.
☐ Am luat la cunoştintă prevederile Statutului și regulile de funcționare ale asociației.

Semnătură solicitant ..................................................
Semnătură reprezentant As. Învață să Zbori
......................................................................
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