ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR DIN JUDEŢUL BACĂU
Nr. înmatric. în Reg. Asoc.: 57/A/13.10. 2009, CIF 26236545
Cod IBAN: RO22 BTRL 0040 1205 T512 46XX
Str. Ioniţă Sandu Sturza, Nr. 80, et. II; tel: 0751148037
E-mail: invatatori.bacau@gmail.com, www.aibacau.ro
Nr. ________ , din _______________ ,

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
DATE PERSONALE:
Numele: ________________________, Prenumele: _____________________________________,
B.I./C.I., seria: ______, nr. ________________, C.N.P. __________________________________,
Adresa: _________________________________________________________________________,
E-mail: ________________________, Telefon fix: _______________, mobil: ________________,
Studii: _________________________________________________________________________,
Profesia: _______________________________________________________________________.
DATE DESPRE LOCUL DE MUNCĂ:
Denumire: ______________________________________________________________________,
Adresa: ________________________________________________________________________,
E-mail: _________________________________, Site: __________________________________,
Telefon fix: ___________________, Fax: ___________________ .
Prin completarea prezentei fişe solicit înscrierea în Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Bacău ca:
 membru activ
 membru simpatizant
(bifaţi varianta dorită)
Menţionez că:
- am luat cunoştinţă de prevederile statutului asociaţiei şi mă angajez să le respect;
- voi depune în contul asociaţiei cotizaţia anuală de 30 lei / membru, stabilită prin
regulamentul intern.

Data:
______________

Semnătura:
_____________________

NOTĂ: Acceptat ca membru prin acordul Consiliului director (conform art. 17) la data de ______________________ .
Preşedinte,

Statutul membrilor Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău
(extras)
Drepturi

Îndatoriri

Membri activi
a) să participe la toate activităţile iniţiate în cadrul
asociaţiei, precum şi la manifestările organizate de societăţi
sau asociaţii cu care Asociaţia Învăţătorilor din judeţul
Bacău are relaţii;
b) să publice materiale cu caracter didactic sau cultural în
revista, situl şi / sau în publicaţiile acesteia;
c) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul director;
d) să aleagă şi să fie aleşi în comisii de lucru ale asociaţiei,
la nivel local sau naţional;
e) să voteze în cadrul Adunării generale;
f) să beneficieze de toate resursele asociaţiei: sediu,
documentaţie, acte cu caracter didactic, fonduri, aparatură
din dotare etc., în vederea realizării scopului şi obiectivelor
asociaţiei;
g) să fie desemnaţi cu rol de consultant / observator în
cadrul unor structuri care iau decizii cu privire la învăţământ.
a) să respecte prevederile prezentului statut precum şi
hotărârile Adunării generale a asociaţiei, în funcţie de
calitatea pe care o au în cadrul acesteia;
b) să manifeste iniţiativă în derularea activităţilor din
cadrul comisiilor în care au cerut sau au primit atribuţii;
c) să contribuie, prin faptele lor, la ridicarea prestigiului
asociaţiei;
d) să nu prejudicieze, prin fapte şi acţiuni întreprinse,
interesele asociaţiei şi imaginea membrilor acesteia;
e) să promoveze ideile asociaţiei, prezentând scopul
acesteia, atât în ţară cât şi în străinătate şi să atragă în
rândurile ei, în acest mod, oameni de valoare;
f) să fie preocupaţi şi să contribuie permanent, cu sugestii
şi idei, la progresul învăţământului, în general, şi al celui
românesc - în special;
g) să-şi achite cotizaţia (30 lei / an) / alte contribuţii
băneşti stabilite prin regulament intern;
h) membrii activi au obligaţia să sprijine şi să
popularizeze publicaţiile asociaţiei, să contribuie la buna
desfăşurare a activităţilor iniţiate de asociaţie şi să iniţieze,
ei înşişi, proiecte viabile în vederea realizării scopului său.

Membri simpatizanţi
a) să participe la toate activităţile iniţiate în
cadrul asociaţiei, precum şi la manifestările
organizate de societăţi sau asociaţii cu care
Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Bacău are relaţii;
b) să publice materiale cu caracter didactic sau
cultural în revista, situl şi / sau în publicaţiile
acesteia;
f) să beneficieze de toate resursele asociaţiei:
sediu, documentaţie, acte cu caracter didactic,
fonduri, aparatură din dotare etc., în vederea
realizării scopului şi obiectivelor asociaţiei;
g) să fie desemnaţi cu rol de consultant /
observator în cadrul unor structuri care iau decizii
cu privire la învăţământ.
a) să respecte prevederile prezentului statut
precum şi hotărârile Adunării generale a
asociaţiei, în funcţie de calitatea pe care o au în
cadrul acesteia;
b) să manifeste iniţiativă în derularea
activităţilor din cadrul comisiilor în care au cerut
sau au primit atribuţii;
c) să contribuie, prin faptele lor, la ridicarea
prestigiului asociaţiei;
d) să nu prejudicieze, prin fapte şi acţiuni
întreprinse, interesele asociaţiei şi imaginea
membrilor acesteia;
e) să promoveze ideile asociaţiei, prezentând
scopul acesteia, atât în ţară cât şi în străinătate şi
să atragă în rândurile ei, în acest mod, oameni de
valoare;
f) să fie preocupaţi şi să contribuie permanent, cu
sugestii şi idei, la progresul învăţământului, în
general, şi al celui românesc - în special;
g) să-şi achite cotizaţia (30 lei / an) / alte
contribuţii băneşti stabilite prin regulament intern;

Art. 11. Membri activi sunt acei membri ai asociaţiei care participă constant la activităţile iniţiate de asociaţie, aducându-şi
aportul la realizarea scopului asociaţiei şi îşi plătesc integral cotizaţia anuală stabilită. Ei beneficiază de toate drepturile prevăzute în art. 15
din prezentul statut.
Art. 12. Membri simpatizanţi sunt acei membri, cadre didactice sau din alte domenii, care îşi exprimă dorinţa de a participa la
unele activităţi iniţiate de asociaţie, ca şi colaboratori, voluntari sau co-parteneri. Membrii simpatizanţi beneficiază de drepturile prevăzute
în art. 15 din statut, mai puţin de lit. c), d) şi e). Li se recunoaşte printr-un certificat calitatea de membri simpatizanţi dacă sunt plătitori de
cotizaţie / alte contribuţii băneşti / materiale stabilite prin regulament intern.
Art. 13. Membri de onoare pot fi personalităţi din domeniul psiho - pedagogic, cultural, social sau din alte domenii. Acestea
sunt recomandate şi propuse Consiliului director al Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău. Calitatea de membru de onoare este
primită în urma exprimării acordului persoanei în cauză şi nu este condiţionată de plata unor cotizaţii sau contribuţii financiare. Membrii
de onoare beneficiază de drepturile prevăzute în art. 15 din statut, mai puţin dreptul de a alege şi vota. Ei pot fi aleşi pe funcţii de
conducere doar în comisiile de lucru ale asociaţiei sau ale AGIRo.
Art. 14. Membri fondatori sunt acei membri ai asociaţiei care au consimţit la înfiinţarea Asociaţia Învăţătorilor din judeţul
Bacău şi care au contribuit, în părţi egale, la formarea patrimoniului iniţial al asociaţiei. Toţi membrii fondatori sunt de drept
membri ai asociaţiei.

IMPORTANT:
Plata cotizaţiei se poate face direct în contul asociaţiei: RO22 BTRL 0040 1205 T512 46XX, caz în care se va
trimite o copie a chitanţei, împreună cu fişa de înscriere, pe e-mailul / adresa asociaţiei.
Înscrierile / plata cotizaţiei se pot face direct la unul dintre următorii membri ai Consiliului director:
→ Prof. înv. primar Rodica Leonte (Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza“ Bacău)
→ Prof. înv. primar Daniela-Cristina Mocondoi (Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun“ Bacău)

