
 FORMULAR DE ADEZIUNE   

    ASOCIAŢIA “ALUMNI” 
A COLEGIULUI NAŢIONAL GHEORGHE ŞINCAI BAIA MARE 

 

*Subsemnatul/a __________________________________________________________ *domiciliat/ǎ în 

___________________Str____________________Nr________Judeţ/Sector_____________________ 

*Ţara______________________________________,*născut/ă la data de ___________________________  

*posesor/oare al/a CI / Paşaport: seria_____nr_____________eliberat de__________________________ 

CNP________________,*cetăţenia ______________de profesie __________________ şi având funcţia  

de______________________la__________________________ *e-mail_____________________________ 

Am urmat cursurile Liceului/Colegiului Şincai între anii______________, specializarea_______________, 
având ca diriginte pe Dl/Dna Profesoară _______________________________________________________
 Notă: câmpurile cu asterisc * sunt obligatorii. 

Prin prezenta declar că am luat cunoştinţă de prevederile Statutului ASOCIAŢIEI “ALUMNI” a 
COLEGIULUI NAŢIONAL GHEORGHE ŞINCAI BAIA MARE, denumită în continuare 
Asociaţia Alumni, şi sunt de acord cu acestea, angajându-mă să le 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. 

 Înţeleg că pot deveni membru şi menţine statutul de membru al Asociaţiei Alumni doar prin 
efectuarea plăţii cotizaţiei în una din următoarele variante: 

 cotizaţie anuală individuală, în cuantum de 20 RON, până la data de 1 decembrie a fiecărui an; 

 cotizaţie unică pe viaţă, în cuantum de 200 RON (conferă statut de membru permanent, pe viaţă). 

Plata cotizaţiei se face în contul RO66 BTRL 0250 1205 J603 20XX deschis la Banca Transilvania- 
Sucursala Baia Mare sau prin metoda PAYPAL, la alumnisincai@yahoo.com. Înţeleg că neplata la termen a 
cotizaţiei anuale duce la pierderea calităţii de membru. NOTĂ: Orice donaţie (cumulată) făcută către Asociaţia 
Alumni, într-un cuantum care este minim cel al cotizaţiei anuale, va fi implicit considerată ca dovadă a plăţii cotizaţiei, 
în anul respectiv,  de către persoana-donator ce solicită şi completează prezentul formular de adeziune la Asociaţia 
Alumni. Dacă ea este minim cuantumul cotizaţiei pe viaţă, va fi considerată ca dovadă a plăţii acesteia din urmă. 

Mă voi abţine de la orice acţiune care dăunează prestigiului şi intereselor asociaţiei şi a membrilor ei, 
înţelegând că pot să mă retrag din rândurile acesteia oricând dacă acţiunile acesteia nu mai sunt în concordanţă 
cu aspiraţiile mele. 
 
Data:....................       Semnătura............................................ 
 
            Aprob: 

Preşedinte              sau        Vicepreşedinte 

Şerban MORCOVESCU                                                                Cătălin TRIFF 
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