
 

CERERE - ADEZIUNE 

 

 

Subsemnatul(a).........................................................., vă rog să aprobaţi înscrierea mea în rândul membrilor 

Asociației Obștești ''Grădina Moldovei'' începând cu data de ................... și, implicit, consimt să plătesc taxa de 

înscriere de 100 lei. Prin prezenta declar că am luat cunoştinţă de prevederile Statutului Asociației Obștești 

''Grădina Moldovei''şi sunt de acord să îl respect. 

Mă angajez să promovez obiectivele Asociaţiei, să particip şi să susţin activităţile acesteia, să respect normele de 

etică profesională şi conduită morală, să pun la dispoziţia acesteia informaţiile de care dispun în vederea 

organizării sistemului public de informaţii, în beneficiul comun al tuturor membrilor ei. 

Mă voi abţine de la orice acţiune care dăunează prestigiului şi intereselor Asociaţiei şi a membrilor ei. 

 

Date personale 

Țara :.................................................. 

Domiciliu :…………………………………................................................................................................................................... 

Buletin de identitate (seria și număr) :........................................., Cod personal (13 cifre) : ........................................ 

Data eliberării :................................................, Oficiul de eliberare :......................, Data nașterii :.............................. 

Telefon fix :................... 

Mobil :.............. 

E-mail:.......................... 

Data:.................... Semnătura............................. 

 

Asociația Obștească ''Grădina Moldovei'' garantează confidențialitatea excluzivă a datelor cu caracter personal a 

membrilor săi care nu vor fi folosite cu nici un alt scop decît cel conform Statutului.  

Notă 1 : în anexă, copia buletinului. 

Cererea a fost înregistrată la nr .............................. din data de ............................ și aprobată conform paragrafului 

5. din Statutul Asociației Obștești ''Grădina Moldovei''. 
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5. MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE LOR 
 
5.1.   Fondatorii Asociaţiei devin de plin drept membri ai Asociaţiei. Membru al Asociaţiei poate fi orice cetăţean 

al Republicii Moldova care a atins vîrsta de 14 ani, precum şi cetăţenii străini, persoanele fără cetăţenie, cu 
domiciliul în Republica Moldova, precum și orice persoană juridică care recunosc şi susţin obiectivele și acceptă 
sarcinile și scopurile Asociaţiei prevăzute de prezentul Statut. Asociaţia nu răspunde pentru obligaţiile 
membrilor săi, iar membrii nu răspund pentru obligaţiile Asociaţiei.  

5.2.   Candidatura viitorului membru al Asociaţiei, precum şi retragerea din rîndurile ei este discutată la şedinţa 
Consiliului de Administrare, în prezenţa obligatorie a candidatului respectiv. Decizia de acceptare sau de 
retragere a membrului va fi adusă ulterior la cunoştinţa Adunării Generale. 

5.3.       Cererile de membru pot fi depuse oricînd. Lista membrilor asociației va fi publicată și actualizată minimum 
de două ori pe an. 

5.4.   Membrii Asociaţiei vor achita o cotizație de aderare în mărime de 100 MDL, o singură dată, la acceptarea 
cererii membrului. Nici o alta formă de cotizație nu va fi cerută de la membri.  

5.5.   Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi : 

 Să aleagă și să fie aleși în orice funcţie eligibilă a Asociaţiei; 

 Să reprezinte Asociația numai în baza împuternicirilor eliberate de către organele de conducere; 

 Să participe la toate acțiunile și proiectele Asociației în conformitate cu prevederile prezentului 
Statut; 

 Să-și expună părerea la adoptarea deciziilor referitoare la organizarea și activitatea Asociației 

 Să publice lucrări şi alte materiale în organul de presă și de informație al Asociaţiei; 

 Să se retragă din organizaţie, prezentând sau nu motivele respective; 
5.6.  Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii: 

 Să respecte legislația în vigoare a Republicii Moldova și prevederile prezentului Statut,  

 Să aducă aportul personal pentru atingerea scopurilor Asociației; 

 Să respecte valorile și principiile Asociației; 

 Să respecte hotărârile Adunării Generale, Consiliului de Administrare, Preşedintelui. 
 

5.7.   Membrul care nu participă la activitatea Asociaţiei, rupând din proprie iniţiativă legătura cu Asociaţia, 
precum şi acei membri care încalcă prevederile prezentului Statut, pot fi excluşi din rândul membrilor 
Asociaţiei de către Consiliul de Administrare, printr-o decizie care va fi ulterior adusă la cunoştinţă Adunării 
Generale. 

 

Notă 2 : taxa de aderare depusă de către membri este o sumă ce se achită o singură data și este neremunerabilă și 

nerambursabilă. 

 

 

Semnătura membrului 

........................................ 

 

 


