
FORMULAR DE ADEZIUNE SI INSCRIERE IN ASOCIATIA OMNIMIND  
 

 

Către, 
Asociatia pentru Dezvoltarea Potentialului Uman OMNIMIND 
 
Subsemnata/ul _____________________, domiciliat/a  în localitatea ______________________ 

Strada ____________________nr. ____ bloc ___ etaj ___ ap. _____ tel. __________________ 

Fax ______________ e-mail ____________________________legitimat cu BI/CI ____ seria ____ nr. 

__________ eliberat de _____ CNP: ___________________ de profesie __________________ angajat 

al ____________________________, sectorul (public sau privat)__________________, avand funcţia 

de________________________ 

  
am luat la cunoştinţă prevederile Statutului Asociatiei pentru Dezvoltarea Potentialului Uman OMNIMIND , 

precum si de continutul de Codului Etic, pe care le accept si ma angajez sa le respect. 

Ma angajez sa achit cotizatia anuala (prima achitare reprezentand si valoarea taxei de inscriere in Asociatie) 

de 250 RON pe urmatoarele coordinate fiscale:  

Beneficiar - Asociatia Omnimind, Cont:RO47RZBE0000060011272014, CIF – 24908569, 

Raiffeisen Bank, Agentia Sebastian, Bucuresti. 

 Va rugam sa specificati in Ordinul de transfer bancar “Plata Taxa de adeziune / inscriere”,  

 

Doresc prin prezenta să fiu acceptat ca membra/u a/al - Asociatia pentru Dezvoltarea Potentialului 

Uman OMNIMIND. 

Motivatia personala pentru care doresc inscrierea ca Membru asociat al Omnimind 

este………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

Menţionez că am fost/sunt membru al următoarelor organizaţii/asociatii, în care am ocupat/ocup funcţiile: 
  

 ASOCIATIA / FUNDATIA / PATRONAT FUNCTIA 

1.   

2.   

Mă angajez să comunic modificările care vor surveni în datele de mai sus. Doresc ca Asociatia să comunice cu 
mine prin scrisoare / fax / e-mail / la adresa de mai sus, sau la: . . . . 
 
Ma angajez deasemenea sa sustin si sa promovez obiectivele si activitatile Asociatiei Omnimind, prin mijloace 
legale, si sa contribui la dezvoltarea Asociatiei prin actiunile mele si prin competentele pe care le detin. 
 
Ma angajez sa platesc la inceputul fiecarui an calendaristic contravaloarea cotizatiei anuale  in contul asociatiei. 
Inteleg ca neplata acestei sume, pana la termenul de 01.10 a fiecarui an – reprezinta dreptul Comitetului Director 
de a-mi retrage dreptul de participare la Adunarile Generale, si de a sterge numele meu din Registrul membrilor 
asociati – echivaland cu “excluderea” mea dintre membrii asociatiei Omnimind. 
  
Declar pe proprie raspundere ca datele din cererea de înscriere sunt corecte. Ele pot fi folosite strict pentru 
uzul intern al Asociatiei.  
 
 
Localitatea si data        Numele si prenumele                                                           Semnatura 

         


