
 

 
CERERE - ADEZIUNE 

În atenția doamnei Președinte 
 

 

Subsemnatul(a) ______________________________________________________, domiciliat(ă)  în localitatea 

__________________________, telefon_____________________e-mail ________________________, vă rog să 

aprobați înscrierea ca membru  în Asociația Culturală a Liceului de Artă ”Marin Sorescu” (A.C.L.A) Craiova.   

 

Calitatea de membru cotizant al asociației (persoane peste 18 ani): 

o Profesor cu specializarea………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

o Părinte al elevului………………………………………………………………………………din clasa……………………………………………… 

având profesia  ………………………………………… și sunt angajat la ……..................................................................; 

o Absolvent al Liceului de Arte ”Marin Sorescu” în anul……………….specializarea……………………………………………...; 

o Simpatizant  având profesia de ………………………… și sunt angajat la …….............................................................; 
 

 Am luat la cunoştinţă  și înțeleg să respect prevederile statutului după care își desfășoară activitatea Asociația 
Culturală a Liceului de Artă ”Marin Sorescu” Craiova pe care mă angajez să le respect, obligațiile ce revin 

membrilor, accept și ader la scopul, obiectivele și activitățile Asociației. 

 
 Mă angajez să comunic modificările care vor surveni în datele de mai sus.  

 Mă angajez de asemenea, să susțin și să promovez obiectivele și activitățile asociației, prin mijloace legale și să 

contribui la dezvoltarea asociației prin acțiunile mele și prin competențele pe care le dețin. 

 Mă angajez să trimit prezenta cerere de înscriere în asociație completată și semnată, pe adresa de e-mail a 

asociației, acla.craiova@gmail.com. 

 

 Mă angajez să achit cotizația anuală de 20 lei, conform deciziilor stabilite de Consiliul Director al A.C.L.A, prin 

transfer bancar on-line în contul asociației până la data de 1 Martie 2023, pentru a dobândi statutul de 
membru cotizant și voi trimite dovada plății pe adresa de e-mail a asociației, acla.craiova@gmail.com.  

Se acceptă plata cotizației pe grupuri de persoane urmând ca dovada plății și tabelul cu persoanele 

care au cotizat să fie trimise pe adresa de e-mail a asociației, acla.craiova@gmail.com. 

 

 Membrilor cotizanți ai asociației care își desfășoară activitatea în învățământul preuniversitar le sunt oferite 

reduceri la activitățile desfășurate de către asociație și pentru cursurile cu credite profesionale transferabile 

organizate de asociație, cursuri acreditate conform OMEC 4413/28.05.2020. 
 

 Declar pe proprie răspundere următoarele: 
- nu mă regăsesc  în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate, evidențiate explicit în statutul Asociației; 

- toate datele din cererea de înscriere sunt corecte și reale.  

 

 

Data:                                              Numele și prenumele                                                 Semnătura 

 

 __________   ____________________________________  _____________  

 

   

  


