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FORMULAR DE ADEZIUNE 
 

Te invităm să ni te alături! 
 

Subsemnatul                                                                                                                                                                                                     _____ _ în calitate 
de                                                                  _________                                                                                                                    reprezentant al 
întreprinderii/societății/persoană fizică autorizată                                                                                          care desfasoara activitate într-unul sau mai 
multe dintre domeniile de mai jos: 
 
Departamente/Categorii: 

○ ARTĂ ȘI CULTURĂ, INSTRUIRE, FORMARE ȘI DOMENIUL 

UNIVERSITAR 
○ ACTIVITATE NON PROFIT  PENTRU VÂRSTNICI 
○ BROKER DE ASIGURĂRI ȘI FINANCIAR 
○ COMERȚ, TURISM ȘI HORECA 
○ ENERGIE ȘI MEDIU 
○ INFRASTRUCTURĂ, TRANSPORTURI ȘI LOGISTICĂ 
○ INTERNAȚIONALIZARE ȘI RELAȚII INSTITUȚIONALE 
○ ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII 
○ POLITICI COMUNITARE ȘI INTERNAȚIONALE 
○ POLITICI DE COEZIUNE TERITORIALĂ 
○ ACTIVITATE PROFESIONALĂ ȘI SERVICII 
○ POLITICI INDUSTRIALE 

○ INDUSTRIE AGROALIMENTARĂ, VITICULTURĂ ȘI 
EONOLOGIE 
○ INDUSTRIA COMPONENTELOR HIDRAULICE, 
PNEUMATICE  

○ INDUSTRIA LEMNULUI 
○ INDUSTRIA METALURGICĂ ȘI MECANICĂ 
○ INDUSTRIA PETROLULUI ȘI GAZULUI 
○ TEXTILE, MODĂ ȘI ACCESORII 
○ SĂNĂTATE, MEDICINĂ ȘI FARMACIE 
○ SPORT ȘI SĂNĂTATE 
○ PRESĂ ȘI COMUNICARE  
○ DIGITALIZARE 

 

Obiectul de activitate _ _ ______________________________ 

Sediul Adresa ____________________________________________________________ 

Tel.     Fax e-mail___________________________________________ 

PEC ____________, Cifra de afaceri pentru anul precedent _____________________________________ 

Nr. angajați (la finalul anului precedent)  ___________ Nr. Înreg. Registrului Comerțului/Ordine _______________________________ 

CF  _ _. CUI/TVA_________________________________________ 

Alte asociații la care s-a aderat: _ ________________________________ 

Subsemnatul  ____________________transmit, în numele și pe seama persoanei juridice indicate mai sus, prezenta cerere de aderare către 
Asociatia Confeuropa Imprese in the World, înregistrată cu nr. 45 / 11.11.2010, Cod de inregistrare 27895404. 

Odata cu această aderare, reprezinta pentru subsemnatul un angajament pe o perioadă de trei ani și se reînnoiește automat la fiecare trei 
ani. 

Pe perioada de valabilitate a prezentei cereri ma angajez sa platesc taxa anuala stabilita către Asociatia Confeuropa Imprese in the World. 
Pentru anul 2022, pentru membru și ___________________. 

Prezenta cerere de adeziune la Asociatia Confeuropa Imprese in the World ( Cod de inregistrare 27895404)  , declarând în mod expres că: 

- Am luat cunoștință și am acceptat: Statutul, Codul Etic și Cartea Valorilor elaborate de Asociatia Confeuropa Imprese in the 
World. 

- Am luat cunoștință și am acceptat Regulamentul pentru aderarea la Asociatia Confeuropa Imprese in the World 

- Voi menține o conduită adecvată referitoare la ordinea publică, personală, patrimoniu și valorile morale comune. 

- Nu mă aflu sub influența unor măsuri de sechestru ; 

- Nu am condamnări penale și mă bucur de toate drepturile civile; 

- Nu mă aflu în situație de faliment 

 
Solicit să fiu admis în calitate de Membru al Asociatiei Confeuropa Imprese in the World conform următoarelor opțiuni (se bifează opțiunea 
personală): 

□ Confeuropa Africa 

□ Confeuropa America 

□ Confeuropa Asia si Oceania 

□ Confeuropa Europa 

□ Confeuropa Mediterana si Orientul Mijlociu 

□ ___________________ 

□ ___________________ 

□ ___________________ 

□ ___________________ 

□ ___________________ 

□ Gratis: ONG, Fundații, Asociații, Patronate. 

□ € 500,00 Membru 

□ € 1.500,00 Asociat susținător 

□ € 3.000,00 Partener susținător 
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Mă oblig să efectuez plata contribuției anuale de asociere prin transfer bancar către Asociatia Confeuropa Imprese in the World, într-unul din 
conturile curente, deschise la Raiffeisen Bank  -  
Cod BIC Raiffeisen Bank: RZBRROBUIBAN  
IBAN RON :   RO56 RZBR 0000 0600 2367 1944 
IBAN EURO:  RO29 RZBR 0000 0600 2367 1945 
 

Prezentei cereri, anexez următoarele:  

• Certificat de înregistrare al societatii sau actul constitutiv în cazul societăților nou constituite; 

• Dovada înscrierii în Registrul profesional; 

• Cea mai recentă versiune UNIEMENS, pentru societățile care au angajați; 

• Decizia care autorizează administratorul să solicite aderarea societății la Asociatia Confeuropa Imprese in the World pentru S.r.l.  

Locul și Data ____________________________  
 
 
Citit, aprobat și semnat   
 

Asociat:                                                 Asociatia Confeuropa Imprese in the World 
Reprezentant legal:                                                                             Reprezentant legal:  

 
 ________________________________                        _____________________________________ 

  
 
 

******** 
În conformitate cu Regulamentul General pentru Protecția Datelor REG.UE 679/16 iau act de faptul că datele furnizate vor fi prelucrate în 
conformitate și sub efectele Regulamentului (UE) 2016/679, fiind informat în mod adecvat inclusiv cu privire la prevederile art. 13 din Reg. Ue 
679/2016 precum și la normele naționale în vigoare, în conformitate cu D.lege 101/2018 de către Operatorul de date și anume de Asociatia  
Confeuropa Imprese in the World. 
 

□ Îmi exprim acordul 
 

□ Îmi exprim acordul 

□ Nu îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor personale, conform termenilor și prin modalitățile 
indicate 

□ Nu îmi exprim acordul cu dezvăluirea datelor mele personale, conform termenilor și prin modalitățile indicate 
 

□ Îmi exprim acordul □ Nu îmi exprim acordul pentru tratarea datelor cu caracter personal  în scopuri publicitare și promovare a 
serviciilor oferite(marketing), conform termenilor și prin modalitățile indicate 
 

□ Îmi exprim acordul  □ Nu îmi exprim acordul pentru tratarea datelor cu caracter personal  în scopul publicării materilelor foto și video, 
conform termenilor și prin modalitățile indicate 
 
 

 
Locul și Data ____________________ 
 
 
Semnătura persoanei interesate 
 
________________________________
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POLITICA DE ADEZIUNE 
Asociatia CONFEUROPA Imprese in the World , oferă partenerilor, diverse opțiuni de adeziune, care implică anumite responsabilități și 
drepturi. 

 

MEMBRU 
Drepturi: 

o Să fie informat cu privire la inițiativele Asociatiei Confeuropa Imprese in the World și ale membrilor acesteia; 
o Să beneficieze de un screening inițial cu privire la oportunitățile și serviciile de natură Internațională și Comercială; 
o Să beneficieze de un  screening cu privire la adaptarea activităților/societății sale la normele cu privire la gestionarea calității, 

mediului și siguranței; 
o Să beneficieze de prețuri preferențiale pentru serviciile menționate în CARTEA SERVICIILOR a Asociatiei Confeuropa Imprese in the 

World. 
 

ASOCIAT SUSȚINĂTOR 
Drepturi: 

o Să fie informat cu privire la inițiativele Asociatiei Confeuropa Imprese in the World și ale membrilor acesteia; 
o Să beneficieze de prețuri preferențiale pentru serviciile menționate în CARTA SERVICIILOR a Asociatiei Confeuropa Imprese in the 

World; 
o Să beneficieze de un screening inițial cu privire la oportunitățile și serviciile de natură Internațională și Comercială 
o Să beneficieze de un  screening cu privire la adaptarea activităților/societății sale la normele cu privire la gestionarea calității, 

mediului și siguranței  
o Să beneficieze de un serviciu gratuit  pe an (Site - adaptare GDPR - Protocoale GDPR-Formarea angajaților în domeniul GDPR - Logo 

– Contract juridic - Deschidere C.TVA - Licență Software/Abonament pentru produsele agreate). 
 

 PARTENER SUSȚINĂTOR 
 

Drepturi: 
o Să fie informat cu privire la inițiativele Asociatiei Confeuropa Imprese in the World și ale membrilor acesteia; 
o Să beneficieze de prețuri preferențiale pentru serviciile menționate în CARTA SERVICIILOR a Asociatiei Confeuropa Imprese in the 

World; 
o Să beneficieze de un screening inițial cu privire la oportunitățile și serviciile de natură Internațională și Comercială; 
o Să beneficieze de un  screening cu privire la adaptarea activităților/societății sale la normele cu privire la gestionarea calității, 

mediului și siguranței  ; 
o Să beneficieze de 2 servicii gratuite pe an (Site - Actualizare GDPR - Protocoale GDPR – Formarea angajaților în domeniul GDPR – 

Formarea angajaților cu privire la normele 231/01 – Formarea angajaților în domeniul digital – Actualizarea modelului de organizare 
231/01 - Consultant DPO - Brand Identity - Grafică Comercială – Contract juridic, Deschidere C.TVA - Licență Software/Abonament 
pentru produsele agreate) ; 

o Beneficiază de o secțiune pe canalele Asociatiei Confeuropa Imprese in the World unde să-și promoveze propriile produse. 
 

 
Locul și Data ____________________________  
 
 
Citit, aprobat și semnat   
 

Asociat:                                                 Asociatia Confeuropa Imprese in the World 
Reprezentant legal:                                                                            Reprezentant legal:  

 
 ________________________________                        _____________________________________ 
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