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FORMULAR DE ADEZIUNE  

 
În atenția: Domnului Președinte 
 
Subsemnatul(a) ____________________________, cu domiciliul în localitatea __________________________, 

strada ________________ nr. ____ bloc ____ etaj ___ ap. ___ tel. _____________, legitimat(ă) cu BI/CI ____, 

seria ____, nr. __________, eliberat(ă) de _________________, CNP: ___________________________,  

în calitate de _____________________ al organizației ___________________________ cu sediul în localitatea 

___________, strada ________________ nr. ____ bloc ____ etaj ___ ap. ___ tel. ____________, fax 

____________, e-mail ________________________, website_____________, înregistrată la Registrul 

Comerțului cu nr._________________, CUI________________, CAEN principal 

_______________________________________________________________________________________,  

solicit înscrierea în ASOCIATIA CLUSTERUL PENTRU PROMOVAREA CLADIRILOR CU CONSUM DE ENERGIE 
APROAPE EGAL CU ZERO – Pro-nZEB a entității menționată mai sus. 
 
Am luat la cunoştinţă prevederile actelor constitutive și cele după care își desfășoară activitatea Asociația 
CLUSTER Pro-nZEB pe care mă angajez să le respect, obligațiile ce revin membrilor, accept și ader la scopul, 
obiectivele, politica și activitățile Asociației. 
 
Mă angajez să comunic modificările care vor surveni în datele de mai sus. Doresc ca Asociația să comunice cu 
mine prin scrisoare / fax / e-mail / la adresa de mai sus. 
 
Mă angajez de asemenea, să susțin și să promovez obiectivele și activitățile Asociației, prin mijloace legale și să 
contribui la dezvoltarea Asociației prin acțiunile mele și prin competențele pe care le dețin. 
 
Mă angajez să achit taxa de înscriere și anual cotizația, conform nivelurilor aprobate de Adunarea Generală a 
Asociației . 
 
Desemnăm pe d-nul/d-na ____________________________________________________ având funcția 
__________________________ ca reprezentant al organizației noastre în relațiile cu Asociația Cluster Pro-nZEB. 
 
Declar pe proprie răspundere că toate datele din cererea de înscriere sunt corecte și reale.  
 
Anexez prezentei cereri :  
 Copie după BI/CI 
 Copie după certificatul de înregistrare al entității reprezentate (sau alt document de atestare al cadrului 

legal de funcționare);  
 Hotărârea organului de conducere a entității pe care o reprezint, privind angajamentul de asociere și 

împuternicirea de a o reprezenta în cadrul Clusterului, din care să reiasă componența nominală a organului 
de conducere. 

 
Localitatea și data   Numele și prenumele    Semnătură, ștampilă 
 
 
______________________  _____________________________  ____________________ 


