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Stimate Domn, 
Stimată Doamnă  

 

Primiți această scrisoare de informare, ca urmare a activității dvs. în domeniul consilierii, în urma unor acțiuni de interes comun pentru membrii 
Asociației Consilierilor Români sau în urma unei adeziuni la Asociația Consilierilor Români. În cazul în care nu doriți ca pe viitor să mai fiți contactați, vă 
rugăm să ne precizați acest lucru prin intermediul unui mail transmis către adresa oficială de corespondență a asociației (contact@acrom.org.ro), 
cuprinzând precizarea „retragere + numele și prenumele“. 
 

În data de 27 martie 2021, Asociația Consilierilor Români organizează Adunarea Generală a membrilor și membrilor 
asociați. De asemenea, se vor desfășura 3 sesiuni dedicate consilierilor. Programul propus este următorul: 
 
10.00-11.30: Conf. Univ. Dr. Cosmina Mironov – Explorarea și construirea carierelor prin comunitatea de alumni. 
Aplicații: Conversații despre cariere și 11even experiences pentru elevi și studenți. 
12.00-13.30: Adunarea Generală a Asociației Consilierilor Români. 
13.45-15.15: Iulia Sara – Cardurile OH și AHA în consiliere și rolurile de sprijin – introducere experiențială. 
16.00-18.00: Dr. Marian Crăciun – Consilierea la distanță; metode și tehnici adaptate pandemiei 
 
Pentru studenți și pentru membrii Asociației Consilierilor Români, participarea la cele trei sesiuni propuse mai sus este 
gratuită. Pentru alți specialiști din domeniul consilierii, costul participării este de 150 lei (incluzând și costul expedierii 
adeverinței de participare prin curier). 
În vederea participării la Adunarea Generală a Asociației Consilierilor Români și a acordării dreptului de vot, toți membrii 
trebuie să își actualizeze statutul, urmând pașii: 
1. Completarea FORMULARULUI DE ADERARE anexat, în conformitate cu legislația actuală privitoare la prelucrarea 
datelor cu caracter personal.  
2. Transmiterea (retransmiterea) către Asociația Consilierilor Români a unui Curriculum Vitae actualizat (format 
EuroPass, model accesibil la: https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae), care să susțină și să 
completeze Formularul de aderare menționat mai sus, pe adresa contact@acrom.org.ro. 
3. Transmiterea dovezii achitării cotizației pentru anul 2021; neplata cotizației pentru anul în curs suspendă dreptul de 
vot al membrului care nu face dovada plății anterioare a acesteia, conform Articolului 8, alienatul b1 din Statut.  
4. Plata, atât pentru cotizație, cât și pentru participarea la sesiunile dedicate specialiștilor din consiliere, se face în contul 
Asociației Consilierilor Români, RO54RZBR0000060011200787, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A. – Agenția 13 
Septembrie. 
a. Cotizație: suma de 73 lei, reprezentând cotizația propriu-zisă, comisioane bancare și costul curierului pentru 
transmiterea adeverințelor de participare și a certificatului de membru pentru anul 2021. Extrasul de cont sau ordinul 
de plată vor conține obligatoriu numele și prenumele membrului, CNP-ul și mențiunea „cotizație pentru anul 2021“. 
b. Costuri participare la sesiunile de formare: suma de 150 lei, reprezentând costurile de participare și costurile de 
expediere prin curier a adeverințelor de participare. Extrasul de cont sau ordinul de plată vor conține obligatoriu 
numele și prenumele participantului și mențiunea „participare workshop“. 
5. Dovada plății (extras cont, copie op) va fi trimisă pe e-mail, la adresa contact@acrom.org.ro. Titlul emailului va 
conține precizarea „cotizație“ sau „workshop“ + Numele și prenumele solicitantului; în email se va preciza și adresa 
electronică pe care va fi transmisă invitația de participare (Google meet sau zoom), pentru fiecare dintre întâlnirile din 
data de 27 martie 2021. 
Transmitem, în atașament, scrisoarea către membrii ACROM, cuprinzând mai multe detalii, precum și formularul de 
adeziune necesar. Ordinea de zi și documentele supuse aprobării Adunării Generale, precum și instrucțiunile necesare 
votului electronic vor fi transmise cu minim 24 de ore înaintea desfășurării acesteia. 
 
 

Președinte ACROM, 
Dr. Marian Crăciun 
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Către: ______________________________________________________________________ 
 
domiciliată în ________________________________________________________________ 
 

CONVOCARE 
Având în vedere: 
1. Aprobarea Raportului de activitate și a Bilanțului Asociației pentru anul 2020,  
2. Necesitatea modificării structurii/completării Consiliului Director, conform Art. 17, precum și 

modificarea Art. 18 din Actul Constitutiv actualizat, în vederea stabilirii numărului de membri ai 
Consiliului Director. 

3. Necesitatea modificării prevederilor Art. 15, respectiv Art. 23, din Actul Constitutiv și Statutul 
Asociației, privitoare la Convocarea Adunării Generale și a Consiliului Director al Asociației 
Consilierilor Români, precum și la modul de exprimare a voturilor în Adunarea Generală. 

Subsemnatul, CRĂCIUN Marian, cetățean român, fiul lui Vasile și Rodica, născut în Orașul Buhuși, jud. 
Bacău, domiciliat în București, sector 6, Bd. Iuliu Maniu, nr. 12, bl. M16, sc. 1, et. 4, ap. 88, CNP. 
1741219043520, în calitate de Președinte al ASOCIAȚIEI CONSILIERILOR ROMÂNI, formulez prezenta  

Convocare a ADUNĂRII GENERALE  
a membrilor ASOCIAȚIEI CONSILIERILOR ROMÂNI 

 
pentru data de 27.03.2021 ora 1200, la sediul ASOCIAȚIEI din București, sector 5, Bd. Mihail 
Kogălniceanu 36-46, Complex Mihail Kogălniceanu, Corp B, camera 203, 
cu următoarea Ordine de zi: 
 
1. Modificarea corespunzătoare a dispozițiilor din ACTUL CONSTITUTIV și STATUTUL Asociației 

Consilierilor Români, în vederea optimizării procedurilor administrative; propunerile de 
modificare au fost transmise pe care electronică tuturor persoanelor îndreptățite; modificările 
propuse vor fi consemnate în cadrul Adunării Generale, prin HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE 
și a CONSILIULUI DIRECTOR ce urmează a fi adoptată în ședința din 27.03.2021.  

2. Validarea și aprobarea Raportului de activitate și a Bilanțului contabil pe anul anterior. 
3. Alegerea unor noi membri în Consiliul Director, ca urmare a vacantării unor poziții și/sau 

modificarea numărului de membri din Consiliul Director, de la 5, la 7, în vederea eficientizării 
activității, la nivelul conducerii executive a Asociației Consilierilor Români; validarea de către 
membrii fondatori a noilor membri ai structurii executive. 

Adunarea Generală se va desfășura fizic, la sediul menționat, și virtual, pe o platformă care va fi 
comunicată cu minim 24 de ore înainte de desfășurarea acesteia, tuturor membrilor care nu pot 
participa fizic, datorită restricțiilor impuse de pandemia de Covid19. Procedura de vot se va desfășura 
online, pe baza unui formular transmis anterior, împreună cu documentele necesare.  
În situaţia în care la data de 27.03.2021, nu sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru 
adoptarea hotărârii, Adunarea Generală a membrilor fondatori se va întruni la data de 29.03.2021, 
la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi, locul desfăşurării şedinţei rămânând neschimbat. 
 
Am luat cunoștință, 
Semnătura 

Dr. CRĂCIUN Marian 
Președintele Asociației Consilierilor Români 


