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CERERE DE ADEZIUNE 
 

Te invităm să ni te alături! 
 
Subsemnatul ______________________ în calitate de Reprezentant Legal al ______________ denumita ___________________, cu sediul în 
___________ (__), ________________ nr. _____, cod fiscal/număr de TVA ____________, aparținând unuia sau mai multora dintre următoarele: 

 
Departamente/Categorii: 
○ ARTĂ ȘI CULTURĂ, EDUCAȚIE ȘI UNIVERSITATE 
○ ACTIVITATE NON-PROFIT PENTRU VÂTRÂNI 
○ BROKER DE ASIGURARE SI FINANCIAR 
○ COMERȚ, TURISM ȘI HORECA 
○ ENERGIA SI MEDIU 
○ INFRASTRUCTURĂ, TRANSPORT ȘI LOGISTICĂ 
○ INTERNAȚIONALIZARE ȘI RELAȚII INSTITUȚIONALE 
○ COMPANII MICI SI MIJLOCII 
○ POLITICI COMUNITARE ȘI INTERNAȚIONALE 
○ POLITICI DE COEZIUNE TERITORIALĂ 
○ ACTIVITĂȚI ȘI SERVICII PROFESIONALE 
○ POLITICI INDUSTRIALE 

○ INDUSTRIA AGROALIMENTARĂ, VITICULTURA ȘI 
OENOLOGIE 
○ INDUSTRIA COMPONENTELOR HIDRAULICE ŞI 
PNEUMATICE 
○ INDUSTRIA LEMNULUI 
○ INDUSTRIA METALURGICĂ ŞI MECANICA 
○ INDUSTRIA PETROLULUI ȘI GAZELOR 
○ TEXTILE, MODA SI ACCESORII 
○ SĂNĂTATE, MEDICINĂ ȘI FARMACIE 
○ SPORT ȘI SĂNĂTATE 
○ PRESĂ ȘI COMUNICARE 
○ DIGITIZARE

Obiectul activității:_______________________________________________________________________________________________________ 
Sediul social: ____________________________________________________________________________________________________________ 
Telefon +____________Fax: +_____________Email:________________________ PEC:_________________________________________________ 
Cifra de afaceri a anului precedent: € ________________________________________________________________________________________ 
 Nr. inreg. Registrul Comertului: 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Cod fiscal/ TVA: 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Eu, subsemnatul _________________________, prezint, in numele persoanei juridice indicate mai sus, prezenta cerere de adeziune la Asociatia 
CONFEUROPA IMPRESE IN THE WORLD, cu sediul social, in Str.Popasului nr.2, Bucuresti, Sector 1, inregistrata la MJ cu nr. 12091/A/2010, CIF: 
27895404, CIF: RO 42547250). Cererea de aderare la Asociația CONFEUROPA IMPRESE IN THE WORLD are o durată anuală, expiră la data de 31 
decembrie a fiecărui an, este obligatorie și se reînnoiește automat în fiecare an, cu excepția cazului în care este anulată de către membru prin 
comunicare oficială trimisă până la 1 ianuarie a „anului următor”.  După acest termen, membrul este obligat să plătească cotizația anuală de 
membru. 
El/Ea, subsemnatul/a ................................................. . ........, cetățean/a ..................................... ... .........., născut/a  la ............ în ............, rezident 
în .... ..... ........................................., identificat cu Cartea de identitate nr. ......................................, emisa  de ......... ............ la data de ........................, 
cod fiscal/CNP ........ ............................................., 
Odată cu cererea de aderare la Asociația CONFEUROPA IMPRESE IN THE WORLD, se precizează în mod expres că: 

- A cunoaște și a accepta  Statutul, Codul Etic și Cartea Valorilor; 
- A cunoaște și a accepta Regulamentul de înscriere în calitate de asociat; 
- A mentine o conduită respectuoasă față de ordinea publică, persoană, moștenire și moralitate a bunului simț; 
- A nu fi supus măsurilor de precauție; 
- A nu avea condamnări penale și  a beneficia de drepturi civile; 
- A nu fi insolvabil sau declarat in  faliment. 

 
Această declarație este emisă astăzi, la data certificată, cu respectarea formalităților de aderare la Asociația CONFEUROPA IMPRESE IN THE WORLD, 
conștientizand că declarațiile false sunt pedepsite de lege. 

 
Solicit să fiu admis ca membru al Asociației CONFEUROPA IMPRESE IN THE WORLD conform următoarelor opțiuni: 

□ Confeuropa Africa 

□ Confeuropa America 
□ Confeuropa Asia și Oceania 
□ Confeuropa Europa 
□ Confeuropa Mediterana și Orientul Mijlociu 

□ ___________________ 

□ ___________________ 

□ ___________________ 

□ ___________________ 

□ ___________________ 

□ 250 € ONG-uri, fundații, asociații etc. 

□ 500 € Membru ordinar 

□ 1.500 € Susținător asociat 

□ 3.000 EUR Partener de sprijin 
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Mă angajez să plătesc cotizația anuală prin transfer bancar către Asociația CONFEUROPA IMPRESE IN THE WORLD, cu sediul social, în Str. 
Popasului nr.2, București, sector 1, înregistrată în Registrul MJ cu nr. 12091/A/2010, CIF: 27895404, CIF: RO 42547250. 
Cont curent: RAIFFEISEN BANK - IBAN RON RO56RZBR0000060023671944 
BIC / SWIFT: RZBRROBU - IBAN EURO: RO29 RZBR 0000 0600 2367 1945 
 
Documente care trebuie atașate la această cerere de adziune: 
• Prezentarea companiei 
• Logoul companiei 
• Certificatul de înregistrare  __________________ sau Statutul în cazul  noii infiintari; 
 
 

Locul și data ___________ 
 
Citit, aprobat si semnat 
 

Asociat ___________________________   Asociația CONFEUROPA IMPRESE IN THE WORLD 
    

Reprezentant legal         
 

___________________________________                     Președinte, Calogero Campisi                     
  
 
 

******** 
Întocmit și semnat într-un (1) exemplar original astăzi, la data certificata.. 
Autorizez, in  conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor EU REG.679/16, ca datele cu caracter personal furnizate să fie 
utilizate pentru prelucrarea și dezvăluirea datelor cu caracter personal, in mod limitat la calitatea de membru al acestei Asociații și la 
permanența acestei calități de membru,  în temeiul  și în sensul Regulamentului (UE) 2016/679, după ce am primit informații specifice și am 
înțeles informațiile prevăzute la art. 13 din Reg. UE 679/2016 și ale legislației naționale în vigoare adaptate în temeiul Decretului legislativ 
101/2018 furnizate de Operatorul de date sau de Asociatia CONFEUROPA IN THE WORLD.. 
 
 
 

□ Îmi exprim acordul □ Nu îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, conform termenilor si 
metodelor indicate  în informativa 

 

□ Îmi exprim acordul □ Nu îmi exprim acordul cu dezvăluirea datelor mele personale către terți în scopurile indicate  în 
informativa 

 
 

□ Îmi exprim acordul □ Nu îmi exprim acordul cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul urmăririi în scopuri 
publicitare si promovarea serviciilor oferite (marketing) conform termenilor si metodelor indicate in 
informativa 

 

□ Îmi exprim acordul □ Nu îmi exprim acordul cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul publicării de fotografii și 
videoclipuri conform termenii și metodele indicate în informații 

 
 
 
 
Locul și data ___________  
 
 
Semnătura Asociatului 
 

        _______________________ 
       Reprezentant legal 
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POLITICA DE ADEZIUNE 
Asociația CONFEUROPA IMPRESE IN THE WORLD oferă ,celor care doresc să facă parte din ea, diverse opțiuni de adeziune care implică anumite 
servicii și drepturi: 

ASOCIAT ORGANIZATIE NON PROFIT / FUNDATIE / ASOCIATIE 
 
Are dreptul: 

✔ Invitație la evenimente exclusive pentru clienți ✔ Cogăzduirea unui eveniment cu CTW ✔ 1 contact în registrul online                                                       

✔Buletin  anual de presă - 1 contact în registrul online ✔ Acces la Registrul membrilor - tipărit și online                                                                                                                 

✔ Buletin informativ economico-financiar - CTW     ✔ Recunoaștere specială pe site-ul web CTW     ✔ Discount la Cartea Seviciilor si publicitate.  
 

ASOCIAT ORDINAR 
Are dreptul: 

✔ Invitație la evenimente exclusive pentru clienți ✔ Cogăzduirea unui eveniment cu CTW ✔ 1 contact în registrul  online                                                        

✔   Buletin anual de presă - 1 contact în registrul online ✔ Acces la Registrul membrilor - tipărit și online                                                                                                        

✔ Buletin informativ economico-financiar - CTW    ✔ Recunoaștere specială pe site-ul web CTW     ✔ Discount la Cartea Seviciilor si publicitate.  
 

 
 

ASOCIAT SUSTINATOR 
Are dreptul: 

✔ Invitație la evenimente CTW ✔ Oportunități exclusive de rețea ✔ Acces ca  membru la evenimentele CTW                                                                                              

✔ Invitație la evenimente exclusive pentru clienți ✔ Co-găzduirea unui eveniment cu CTW                                                                                                                                       

✔ 2 contacte în registrul online, inclusiv sigla companiei și descrierea                                                                                                                                                                                        

✔ Buletin de presa anual - 2 contacte in registrul online care includ sigla și descrierea companiei                                                                                                                             

✔ Acces la Registrul membrilor - tipărit și online ✔ Publicații pe site-ul CTW - 1 articole ✔ Buletin informativ economico-financiar CTW                        

✔ Recunoaștere specială pe site-ul CTW ✔ Recomandări de afaceri și prezentări ✔ Discount la Cartea Seviciilor si publicitate-- 10 % 
.  

 
 

PARTENER SUSTINATOR 
 

Are dreptul: 

✔ Invitație la evenimente CTW ✔ Oportunități exclusive de rețea ✔ Acces membru la evenimentele CTW  ✔ Invitație la evenimente exclusive 

pentru clienți ✔ Co-găzduirea unui eveniment cu CTW    ✔4  contacte în registrul online, inclusiv sigla companiei și descrierea         ✔ Buletin de  

presa anual - 4 contacte in registrul online care includ sigla și descrierea companiei ✔ Acces la Registrul membrlor - tipărit și online     ✔ Buletin 

informativ lunar ✔ Publicații pe site-ul web CTW - 2 articole ✔ Buletin informativ economico-financiar CTW    ✔ Recunoaștere specială pe site-

ul CTW ✔ Recomandări de afaceri și prezentări ✔ Discount la Cartea Seviciilor si publicitate - 20% 
 
 
 
Locul și data ___________                                                                                                    
 
Citit, aprobat si semnat 
 
 

 Asociat___________________________    Asociația CONFEUROPA IMPRESE IN THE WORLD 
 

     
 Reprezentant legal          
  
__________________________________                     Președinte, Calogero Campisi  


