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Nr. ____/____________

FORMULAR DE ADEZIUNE

Subsemnatul/a,
Nume de familie și prenume __________________________________________
Carte de identitate seria _____ numărul ________________
CNP __________________________
Adresă de domiciliu ________________________________________________
Localitate _____________________________
Județ __________________________
Țară ___________________________
E-mail sau telefon ______________________________________
Ocupație ___________________________
doresc aderarea la Asociația de Terapii Cognitiv-Comportamentale și Programe de Reabilitare
(ATCCPR) în calitate de membru observator.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale furnizate către ATCCPR cu scopul de a
deveni membru observator, în acord cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.
Conform statutului ATCCPR, membrul observator poate fi orice persoană fizică sau
juridică ce îndeplinește următoarele condiții:
a.
b.

Prezintă integritate profesională şi morală;
Este interesată de realizarea scopului şi obiectivelor ATCCPR.

Dobândirea calităţii de membru observator se realizează la propunerea Preşedintelui, prin
validarea individuală de către Consiliul Director al Asociaţiei, după completarea cererii de
adeziune și depunerea documentelor de identificare (copie act de identitate).
Membrii observatori pot fi scutiți de cotizația anuală sau pot plăti cotizație anuală ori
fracțiuni din aceasta, la decizia Comitetului Director.
Membrii asociației au următoarele drepturi:
a.
Să participe la activitățile organizate de ATCCPR;
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b.
Să propună măsuri de îmbunătăţire a activităţilor şi de realizare a obiectivelor ATCCPR;
c.
Să comunice cu toți membrii structurilor ATCCPR şi să fie informați despre activitățile
ATCCPR;
d.
Să primească, pentru merite deosebite, diplome de onoare, bonificaţii sau alte recompense
nepecuniare, la propunerea Preşedintelui, şi după aprobarea de către Consiliul Director;
e.
Să participe la elaborarea şi implementarea acţiunilor ATCCPR;
f.
Să utilizeze baza materială şi informaţională a ATCCPR, în acord cu deciziile Consiliului
Director;
g.
Să utilizeze, alături de nume, calitatea de membru al Asociaţiei;
h.
Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, în conformitate cu
prevederile prezentului statut, cu excepţia membrilor observatori.
Toţi membrii au următoarele obligaţii:
a.
Să respecte prevederile statutului şi hotărârile organelor de conducere ale ATCCPR;
b.
Să plătească în primele 6 luni ale anului cotizaţia anuală stabilită de Consiliul Director, cu
excepția membrilor observatori;
c.
Să acţioneze pentru îndeplinirea scopului şi a obiectivelor ATCCPR;
d.
Să promoveze standardele, principiile şi imaginea ATCCPR;
e.
Să contribuie la realizarea acţiunilor propuse de ATCCPR;
f.
Să respecte normele eticii şi principiile deontologiei profesionale;
g.
Să respecte standardele şi recomandările ATCCPR;
h.
Să nu intre în conflict de interese pe durata participării în calitate de membru;
i.
Să contribuie la formarea şi dezvoltarea bazei de date şi informaţii a ATCCPR;
j.
Să acorde o atenţie deosebită formarii profesionale continue proprii;
k.
Să participe, la solicitarea Consiliului Director, la adunările şi manifestările iniţiate de
organele de conducere ale Asociaţiei, la activităţile profesionale, precum şi la sedinţele organelor
de conducere din care fac parte;
l.
Să păstreze confidenţialitatea și secretul în calitatea de membru al asociației, atunci când
se stipulează anumite categorii de informații de către Consiliul Director.

Nume, prenume și semnătură
membru observator:

Nume, prenume și semnătură
Președinte ATCCPR:
EUGEN AVRAM

Data

