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CERERE DE ÎNSCRIERE* 
 

Numele şi prenumele........................................................................................................ cu domiciliul în 

...................................................................................................................................................., adresa de 

corespondenţă (dacă diferă de domiciliu): ................................................................................................. 

......................................................................., cod postal ................., tel/mobil ......................................., 

e-mail ........................................................., având ocupația de .................................................., actul de 

identitate**) ................... seria ......... nr. ................................., eliberat de .........................., la data de 

............................, CNP ......................................................................... vă solicit înscrierea ca membru 

al Asociaţiei REIKI USUI şi emiterea legitimaţiei mele care atestă această calitate. 
 

Precizez că am absolvit cursuri de Reiki tradițional (Usui Shiki Ryoho, Gendai, Jikiden, Komyo) astfel: 

Tehnica Reiki tradițional 

absolvită 

Ultimul 

grad 

Nume profesor Reiki care a emis 

diploma 

Data diplomei 

    

    

    

    

Prezentei cereri (completată în 2 exemplare) anexez (conform art 11
1
 din Statut ARU): 

1. copie act identitate și o fotografie tip buletin; 

2. diplomele și linia de maeștri prin care am dobândit competențe de nivel de grad profesor/  

maestru Reiki într-una sau mai multe școli Reiki tradiționale;  

3. declarație prin care menționez vechimea de minim 3 ani de practică activă într-una din formele 

de Reiki tradițional și rezultatele obținute, certificate prin 10 Fișe evaluare tratament 

completate și semnate de către mine și beneficiarii energizărilor; 

4. document prin care descriu motivația și scopul pentru care solicit calitatea de membru al ARU; 
 

Prezenta reprezintă și declarația că am luat la cunoștință drepturile și obligațiile asociației şi mă 

oblig să respect prevederile statutului Asociaţiei REIKI USUI
®
 (conform art 11

1
 din Statut ARU). 

Îmi exprim acordul cu privire la prevederile Statutului şi hotărârea de a acţiona pentru promovarea şi 

îndeplinirea obiectivelor asociaţiei. Calitatea de membru al asociaţiei: 

- îmi conferă dreptul de a folosi sintagma „Membru al Asociaţiei Reiki Usui‟ și de a mă implica în 

activitatea și deciziile asociației (vezi Art.17 din Statut, pag. 3 din prezenta); 

- NU îmi conferă dreptul de a reprezenta asociaţia în raport cu alte persoane fizice sau juridice, 

organizații și instituții publice sau private, din țară sau străinătate, nu am dreptul de a încheia acte 

juridice în numele asociaţiei și NU îmi conferă dreptul de a reprezenta asociația în relația cu mass-

media fără o împuternicire scrisă și specială în acest sens din partea asociației.  

 

Am achitat taxa de aderare și cotizația în valoare de .................... RON cu chitanţa ............................... 
 

Localitatea     Data     Semnătura 

.....................     ......................   ............................................. 

 

 

Se completează de ARU: Nr. Înreg. în registrul Asociaţiei REIKI USUI
®

......................./ data .............. 

 

Nume și semnătură persoană împuternicită ARU ..................................................................................... 
 

*) Cererea de înscriere se completează în 2 exemplare: primul pentru asociaţie iar al doilea va fi înapoiat solicitantului după înregistrare. 

**) Asociația Reiki Usui® este inregistrată la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR 

CU CARACTER PERSONAL sub nr. 19586/ 2007 
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EXTRAS DIN STATUL ASOCIAŢIEI REIKI USUI
®

Art. 1 – Asociaţia REIKI USUI
®
 este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, funcţionând în 

condiţiile reglementate de Statut, de Actul Constitutiv, de OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată şi 

modificată de L 246/2005 şi alte acte normative incidente în materie și Actele adiționale nr. 1/2014. 
 

Art.6 - Scopul asociaţiei este de a îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor de toate vârstele, de a spori capacităţile fizice şi 

intelectuale ale acestora, prin promovarea unei gândiri şi atitudini pozitive, optimiste, a unei griji faţă de sine, faţă de cei 

din jur, faţă de mediul înconjurător şi a echilibrării energetice permanente prin Reiki. 
 

Art. 7 Asociaţia are ca obiective:  

1. Promovarea Reiki ca metodă de îmbunătăţire a vieţii şi a calităţii timpului liber. 

2. Organizarea de dezbateri pe teme specifice activităţii sale, de seminarii, colocvii, sesiuni de comunicări, pentru 

practicanţii de Reiki şi pentru cei interesaţi de această metodă, precum şi organizarea de stagii de pregătire şi perfecţionare 

pentru aceştia. Organizarea de tabere Reiki şi pe orice alte subiecte care sunt în conformitate cu obiectivele şi scopurile 

asociaţiei.  

3. Participarea la congrese, conferinţe, simpozioane şi acţiuni organizate de asociaţii sau cluburi din ţară sau din străinătate 

precum şi la cele ale organismelor internaţionale.  

4. Colaborarea cu alte asociaţii, organisme şi organizaţii similare naţionale şi internaţionale precum şi cu instituţii ale 

statului, guvernamentale şi neguvernamentale, în vederea recunoaşterii oficiale a metodei Reiki în România. 

5. Sprijinirea membrilor ASOCIAŢIEI în vederea realizării scopului propus al asociaţiei, prin toate mijloacele, inclusiv prin 

facilitarea accesului la informaţii prin constituirea unei biblioteci şi videoteci la care să aibă acces atât membrii Asociaţiei 

cât şi alte persoane, pe baze contractuale, precum şi prin facilitarea schimbului de informaţii şi de experienţă între membrii 

asociaţiei. 

6. Organizarea unei promovări adecvate prin toate mijloacele legale – literatură de specialitate, pliante, presă, radio, TV, 

internet – a scopului, obiectivelor şi a acţiunilor asociaţiei. 

7. Întocmirea şi expedierea către membrii ASOCIAŢIEI a unui buletin informativ periodic precum şi a unui site propriu, 

menit să faciliteze comunicarea şi informarea cu privire la metoda Reiki şi cu privire la alte metode conexe. 

8. Afilierea, asocierea ori cooperarea cu alte organizaţii din ţară sau din străinătate cu activităţi compatibile cu cele ale 

Asociaţiei, în vederea realizării schimbului de experienţă şi pentru desfăşurarea unor programe comune. 

9. Sprijinirea persoanelor fizice prin activităţile organizate în cadrul asociaţiei, precum şi prin acordarea de ajutor material 

în cazul unor situaţii deosebite. 

10. Implicarea în realizarea unor programe naţionale, finanţate din fonduri nerambursabile, acordate României în cadrul 

acţiunilor de sprijinire a procesului de integrare în Uniunea Europeană în condiţiile reglementate de prezentul Statut şi de 

legile în vigoare. 

11. Organizarea de activităţi economice directe, lucrative, cu caracter accesoriu, legate de scopul principal al asociaţiei, 

pentru asigurarea de venituri proprii în conformitate cu reglementările legale în domeniu.  

12. Înfiinţarea de societăţi comerciale, în conformitate cu prevederile legale, astfel încât dividendele obţinute se vor folosi 

pentru realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei. 

13. Asociaţia poate să îşi schimbe structura de organizare, în condiţiile legii, prin transformarea în Fundaţie, dacă acest 

lucru va facilita îmbunătăţirea activităţii şi atingerea scopului propus. 
 

Art. 10 – Poate fi membru orice persoană fizică sau juridică, idiferent de naţionalitate şi cetăţenie, care acceptă prevederile 

prezentului Statut şi care să nu fi efectuat vreo activitate contrară scopului, principiilor şi obiectivelor asociaţiei. 

art.10
1
 Membrul simpatizant care dobândește competențele pentru nivelul de Grad de Maestru și profesor Reiki într-una din 

școlile Reiki tradiționale și autentice, poate dobândi calitatea de membru al asociației având toate drepturile și obligațiile 

membrilor fondatori, în condițiile art.11
1
de la CAP. IV: Membrii Asociației, Drepturile și Obligațiile acestora. 

 

Art.11
1
  la CAP. IV: Membrii Asociației, Drepturile și Obligațiile acestora, astfel: Dobândirea calităţii de membru al 

asociației având toate drepturile și obligațiile membrilor fondatori se poate face prin depunerea cererii de aderare la 

Președintele asociației, plata taxelor și cotizațiilor stabilite de Consiliul Director. Solicitantul, alături de cererea de aderare 

va depune următoarele documente în anexă: 

1.diploma și linia de maeștri prin care a dobândit competențe de nivel de maestru/ profesor Reiki într-una din școlile Reiki 

tradiționale și autentice;  

2.declarație prin care menționează vechimea de minim 3 ani de practică activă într-una din formele de Reiki tradițional și 

rezultatele obținute;  

3.un document prin care descrie motivația de aderare și scopurile pentru care solicită calitatea de membru al asociației 

având toate drepturile și obligațiile membrilor fondatori cu asumarea participării active la activitățile asociației; 

4.declarație că a luat la cunoștință drepturile și obligațiile asociației și că le va respecta. 

Cererile depuse vor fi verificate și analizate o dată pe lună, și comunicate în termen de maxin 15 zile de la luarea deciziei. 

În cazul respingerii cererii, decizia poate fi atacată în termen de 15 zile de la comunicare printr-o contestație depusă la 

Consiliul Director. Consiliul Director poate admite sau respinge contestația. Începând cu data comunicării deciziei de 

acceptare solicitantul devine membru al asociației cu drepturi și obligații egale cu ale membrilor fondatori. 
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Art. 14 - Calitatea de membru al Asociaţiei încetează prin: 

a) retragerea prin solicitarea scrisă, expresă, a membrului Asociaţiei, 

b) excluderea din Asociaţie în urma deciziei Consiliului Director conform art. 12 al prezentului Statut: 

- în cazul persoanelor care au realizat orice activitate care, prin natura sa, poate dăuna imaginii, scopului şi obiectivelor 

Asociaţiei sau au realizat orice activitate sau acţiune defăimătoare la adresa Asociaţiei sau a unui membru al Asociaţiei, 

atât înainte cât şi după înfiinţarea Asociaţiei), 

- în cazul refuzului repetat şi nemotivat de a participa la 2 sesiuni ordinare consecutive;  

- prin neplata cotizaţiei anuale timp de 3 luni, de la data expirării termenului stabilit prin hotărârea Adunării Generale;  

- în situaţii în care membrul a adus prejudicii materiale sau de orice altă natură Asociației, 

c) deces. 

Art. 17 – Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:  

a.        să participe la întâlnirile periodice ale Asociaţiei precum şi la Adunarea Generală a membrilor care are loc o dată 

pe an sau ori de câte ori este nevoie; 

b. să ia cuvântul în cadrul întâlnirilor Asociaţiei; 

c.       să aibă acces la toate informaţiile care privesc Asociaţia; 

d. să participe la întâlniri sau proiecte ale Asociaţiei la nivel local, naţional sau internaţional; 

e.       să-şi exprime votul în cadrul întâlnirilor Adunării Generale a membrilor asociaţiei; 

f.       să folosească menţiunea „Membru al Asociaţiei Reiki Usui‟ în prezentarea activităţiilor proprii; 

g. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei; 

h. să sesizeze Asociaţia despre problemele care privesc interesele generale ale membrilor, în vederea apărării şi 

promovarii acestor interese; 

i.       să ia parte la întocmirea materialelor de pe ordinea de zi şi să participe la dezbateri; 

j.       să solicite, motivat, includerea pe ordinea de zi a Adunărilor Generale şi a altor probleme decât cele anunţate;  

k. să solicite şi să primească sprijin pentru soluţionarea unor probleme deosebite;  

l.       să fie informaţi asupra documentelor emise de Adunarea Generală, Consiliul Director sau Preşedintele Asociaţiei; 

m. să participe şi să beneficieze de activităţile specifice desfăşurate de Asociaţie, respectând scopul şi obiectivele 

acesteia;  

n. să utilizeze baza de date şi informatii ale Asociaţiei doar pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor asociaţiei; 

o. să-şi promoveze în materialele tipărite periodic de asociaţie, în limita spaţiului, produsele şi serviciile proprii; 

p. să se retragă din asociaţie. 

Art. 19 - Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii: 

a. să respecte prevederile prezentului statut, hotărârile Adunării Generale şi deciziile Consiliului Director;  

b. să participe la Adunările Generale a membrilor; 

c. să contribuie la realizarea obiectivelor Asociaţiei, în condiţiile stabilite de Adunarea Generală; 

d. să achite cotizaţia stabilită de Adunarea Generală a membrilor până la 15 martie a fiecărui an, pentru anul în curs; 

e. să apere ceilalţi membri, interesele şi patrimoniul asociaţiei;  

f. să promoveze activităţile asociaţiei; 

g. să se implice şi să contribuie activ la desfăşurarea acţiunilor propuse şi organizate de asociaţie, la realizarea 

scopului şi obiectivelor acesteia; 

h. să răspundă în mod solitar şi independent pentru prejudicii materiale sau de orice natură extrem de grave, în cazul 

în care ar produce aceste prejudicii. 

Art. 22 din CAP. V: ORGANIZAREA ASOCIAȚIEI  

Adunarea Generală a membrilor este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor care au sau au 

dobândit toate drepturile și obligațiile membrilor. Adunarea Generală se întruneşte cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori 

se impune luarea unei hotărâri urgente, legate de activitatea asociaţiei, şi are drept de control permanent asupra Consiliului 

Director şi asupra Cenzorului. Aceasta se poate convoca şi la solicitarea Președintelui sau Consiliului Director. 

Fiecare membru care are sau a dobândit toate drepturile și obligațiile membrilor, are dreptul la un vot secret, în 

scris, chiar dacă are cotă de participare şi la o persoană juridică membru al asociaţiei, iar hotărârile se consideră adoptate cu 

un cvorum de jumătate plus unu din cei prezenți. Oricare dintre membrii poate împuternici un alt membru care are sau a 

dobândit toate drepturile și obligațiile membrilor pentru a-și exprima dreptul de vot, în scris, în cazul în care nu poate 

participa la întâlnirea Adunării Generale a membrilor, prin emiterea unui mandat scris sau prin procură specială în acest 

sens. Adunarea Generală este valabil constituită dacă sunt prezenţi ½ dintre membrii asociației sau dacă membrii care 

lipsesc au cedat dreptul lor de vot celorlalţi participanţi, conform aliniatului anterior. 

Membrii Consiliului Director se aleg din rândul membrilor asociației în cadrul Adunării Generale, prin vot 

secret sau vot deschis o dată la doi ani, cu excepția Președintelui care se alege o dată la 4 ani. Pot participa la alegeri pentru 

funcție cei care au achitată cotizația la zi; au depus candidatura în scris pentru funcția pe care doresc să candideze; au 

competențe de minim 3 ani de nivel de maestru și profesor Reiki într-una dintre școlile Reiki tradiționale și au activitate în 

Reiki; sunt membri în asociație de minim 2 ani, au luat parte la activitățile asociației, cunosc și acceptă modul și principiile 

de funcționare ale asociației. Dacă nu sunt candidaturi suficiente, atunci Președintele/ Consiliul Director poate face 

propuneri. Ca o excepție la alin. de sus Consiliul Director, în situații justificate și bine motivate, poate împuternici una sau 

mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru ori sunt străine de asociație 

pentru a exercita atribuții executive și a avea rol în conducerea asociației. 
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Reguli de funcționare ale Asociației Reiki Usui
®

 (aplicabile din 01.02.2007) 
Prezentul document este o completare a Statutului ASOCIAŢIEI REIKI USUI

®
 și are scopul de a reglementa anumite 

aspecte de funcționare ale asociației. Prezentul document se completează cu codul etic al practicantului Reiki care este 

afișat pe pagina web www.reikiusui.ro 

1. Legitimația  

1.1.Cei care primesc aprobarea de aderare la asociație vor primi legitimația Asociației Reiki Usui
®
. Aceste legitimații sunt 

anuale (vor avea afișate pe aversul legitimației anul valabilității) și vor avea fotografia persoanei. Legitimațiile vor fi vizate 

prin ștampila și semnătura președintelui asociației. 

1.2. Membrii asociației care nu plătesc cotizațiile la zi și nu depun un document prin care să solicite amânarea la plată, după 

o întârziere de 90 de zile, conform Statului vor fi excluși din asociație. În această situație au obligația de a preda, personal 

sau prin poștă – scrisoare recomandată- legitimația pentru a fi anulată în termen de 10 de zile de la încetarea calității de 

membru al asociației. În cazul în care nu se predau aceste legitimații, se vor face cunoscute numerele legitimaților care vor 

deveni nule și numele persoanelor. 

1.3. În cazul pierderii acestor legitimații, va fi anunțat Președintele asociației și în baza unei cereri simple și a unei 

fotografii se va elibera un duplicat al legitimației. 

1.4. Legitimațiile sunt nominale și ele nu pot fi cedate către alte persoane. 

1.5. Legitimațiile pot fi utilizate și în alte locuri decât la asociație, cu mențiunea că niciun membru al asociației NU are 

dreptul să vorbească în numele asociației și nici să reprezinte asociația în mass-media, la instituții și în fața altor organizații/ 

asociații/ grupări fără acordul în scris din partea ARU. 

2. Comunicarea între membrii 

2.1. Membrii au la dispoziție adresa de e-mail a asociatiei as.reiki.usui@gmail.com. 

2.2. Este interzisă folosirea adresei email a asociației și al membrilor pentru corespondențe de genul “forward, ppt etc” sau 

alte texte și imagini care NU se referă concret la obiectul de activitate al asociației sau la Reiki.  

 

Selecții din Regulamentul de practică în spațiile închiriate de Asociația Reiki Usui
®
  

1.   Scopul întâlnirilor este obținerea experienței în practica Reiki, astfel în spațiile închiriate de ARU se va practica doar 

Reiki- Usui Shiki Ryoho și exerciții din Usui Reiki Ryoho, NU alte metode și nu alte cursuri. Maestrii NU vor folosi 

tehnici care implică folosirea concentrării/ voinței, nu vor induce diferite stări pacienților, nu vor aplica alte proceduri și nu 

vor combina tehnicile energetice. Nu se vor promova propriile servicii/ cursuri/ produse la întâlnirile asociației, promovarea 

acestora efectuându-se doar în cadrul Bazarului ARU și cu ocazia târgurilor ARU, concepte create cu acest scop. 

2. Cei care oferă Reiki altor persoane nu vor emite păreri, diagnostic sau comentarii privind starea acestora. 

3. Scopul întâlnirilor de practică este Reiki, în acest sens vă rugăm să respectați colegii de grup și dorința lor de intimitate 

sau relaxare, fără să-i agresați cu prezența/ vorbăria voastră. 

4. Informațiile pe care le primim de la solicitanții Reiki cu privire la identitatea și problemele lor vor fi tratate ca fiind strict 

confidențiale și este interzisă comentarea/ discutarea/ povestirea problemelor altora în afara activităților de practică. 

5. Pentru copii, bolnavi, persoane cu dizabilitati etc. energizarile la spațiul din Brașov sunt gratuite. 

 

Alte considerente 
1. În calitate de profesor/ maestru Reiki, membru ARU, am înțeles că alături de Reiki (formele tradiționale) pot invăța & 

practica și alte tehnici cu condiția să NU le amestec între ele și de fiecare dată când susțin cursuri să specific în mod clar 

cursanților ce tehnică le predau. Am înțeles că nu am dreptul să oblig pe nimeni și nici să insist să vină la cursurile Reiki și 

nu am dreptul să emit diploma unei școli în cazul în care predau altă tehnică. 

2. Am înțeles că în cazul în care găsesc ulterior o asociație/organizație care mă reprezintă mai mult, îmi pot întrerupe la 

cerere calitatea de membru în Asociația Reiki Usui
®
 pe perioadă determinată sau definitiv, înștiințând în scris asociația. 

 

 

Subsemnatul (numele și prenumele solicitantului ) ........................................................ 

..................................  am citit cele 4 pagini, am luat la cunoştinţă și prin semnare 

certific acordul meu cu privire la cele mai sus menționate. 

 

.................................................... 

       (semnătura) 
 

Mențiune asociație: Mulțumim practicanților Reiki și maeștrilor care aderă la Asociația Reiki Usui® și 

care prin voluntariat susțin activitatea de practică și de energizări Reiki, iar prin cotizații și donații 

fac posibilă funcționarea organizației. Asociația NU are personal angajat, activitatea membrilor/ 

maeștrilor bazându-se pe voluntariat, niciun membru nu primește beneficii salariale sau alte beneficii 

materiale din ARU. 
 

http://www.reikiusui.ro/
mailto:as.reiki.usui@gmail.com

