CALITATEA DE MEMBRU AL ASOCIAŢIEI. MODALITĂŢI DE DOBÂNDIRE
T

SI PIERDERE A CALITĂŢII DE ASOCIAT
T

1. Membrii asociaţiei sunt:
T

T

a) membri fondatori;
b) membri de onoare;
c) membri.
2. Membrii fondatori sunt persoanele care au participat la constituirea patrimoniului
T

T

asociaţiei şi la înfiinţarea acesteia.
3. Pot fi membri de onoare personalităţi, oameni de ştiinţă şi cultură, care prin activitatea
T

T

lor sprijină activitatea asociaţiei.
4. Calitatea de membru de onoare se acordă de către preşedintele executiv la propunerea
T

T

a cel putin 3 membri din conducerea asociaţiei.
5. Poate deveni membru al asociaţiei orice persoană fizică, care aderă la prezentul statut
şi la obiectivele asociaţiei, şi ale cărei preocupări în domeniul jurnalismului s-au
concretizat sub forma de lucrări, studii, traduceri, lucrări de diplomă sau teze de doctorat
cu tematica aspecifică, fără nici o altă restricţie în afara condiţiilor prevăzute în aliniatul
precedent, şi care îsi manifesta în mod expres această dorinţă, printr-o cerere individuală.
Cererea de aderare se aprobă dupa verificarea condiţiilor cerute de statut, de către
Adunarea generală, urmând a se îndeplini cerintele art. 33. alin. 1) si 2) din OG nr.
26/2000.
6. Calitatea de membru al asociaţiei se pierde:
a) prin excludere, în următoarele cazuri:
- producerea de prejudicii morale şi materiale asociaţiei prin activitatea proprie
desfaşurată;
- încălcarea statutului si a normelor recunoscute de asociaţie în regulamentele proprii de
organizare internă şi funcţionare, aprobate de organele de conducere, precum şi
condamnarea pentru fapte penale;
b) la cerere.
c) prin neachitarea cotizaţiei timp de 2 ani.
DREPTURI SI OBLIGATII ALE ASOCIAŢILOR
T

T

1. Membrii asociaţiei au urmatoarele drepturi:
T

T

a) cele prevăzute de prezentul statut şi prevederile legale în vigoare
b) să aleagă şi să fie ales în organismele asociaţiei
c) să propună Adunării Generale măsuri de îmbunătăţire a activităţii
d) să beneficieze de serviciile mijlocite de asociaţie
e) să fie informaţi în legătură cu evenimentele importante pentru activitatea lor
f) să participe ca delegati ai asociaţiei la manifestările ce se înscriu în realizarea scopului
asociaţiei
g) să participe la activitaţile asociaţiei în ţară sau străinătate
h) să fie invitat de alte organizaţii similare pentru schimb de experienţă
2. Membrii asociaţiei au urmatoarele îndatoriri
T

T

a) să respecte prezentul statut
b) să participe la activităţi şi să-şi îndeplinească atribuţiile ce le revin
c) să contribuie la realizarea obiectivelor asociaţiei
d) să contribuie la dezvoltarea patrimoniului, să protejeze baza materială a asociaţiei, săşi achite cotizaţia
e) să menţioneze apartenenţa la asociaţie pe operele publicate, când participă la
manifestări ştiinţifice din ţară sau străinătate
3. Membrii asociatâţiei pot susţine material, financiar sau prin alte mijloace scopul şi
activitatea asociaţiei.
T

T

