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CONTRACT DE ADERARE LA  
CLUBUL ASOCIATIEI INSTITUTUL DE COMUNICARE RELATIONALA 

 
Asociatia INSTITUTUL DE COMUNICARE RELATIONALA, organizatie non-guernamentala, non-profit, cu Sediul în. Soseaua 

Panduri. Nr 3, Bl. P32, Ap.12, Bucuresti, sector 5, înregistrata la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor cu numarul 41036079 

si 

Dl/Dna______________________________, domiciliat/a în 

_______________________str.____________________nr.____, bl.___, Ap. ____, posesor al CI seria_____________, 

nr___________________, CNP_________________________________________ 

Incheie prezentul contract care atesata calitatea de membru cu drepturi depline în Clubul Membrilor Asociatiei a           

D-lui/D-nei________________________________________________________pe o perioada de un an, începnd cu 

astazi, data semnarii prezentului contract. 

Astfel, subsemnatul________________________________________, îmi iau angajamentul, ca membru al Clubului 

Mebmbrilor Asociatiei INSTITUTUL DE COMUNICARE RELATIONALA sa : 

1. Respect obligatiile si îndatoririle ce decurg din semnarea acestui contract 

2. Sa platesc în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract, în contul asociatiei cotizatia anuala de 

membru, reprezentând suma de 150 lei. 

3. Sa particip, în masura posibilului, la toate activitatile formale si informale propuse de asociatie 

4. Sa ma implic în activitatea Institutului, oferind tot suportul si cunostintele de care dispun astfel încât sa fac sa 

creasca vizibilitatea Institutului, respectând misiunea si valorile Asociatiei 

5. Sa particip, la activitati de organizare, colocvii, conferinte, seminari, acolo unde timpul si resursele îmi permit sa 

fac acest lucru 

Asociatia INSTITUTUL DE COMUNICARE se angajeaza sa : 

1. Respecte drepturile D-lui/D-nei___________________ _____________în calitate de Membru  

2. Sa nu divulge sau sa comercializeze unor terti datele personale ale membrilor sai 

3. Sa informeze, în mod regulat, prin mijloace verbale si scrise, toti membrii Clubului Asociatiei în legatura cu 

activitatea sa 

4. Sa ofere tarife reduse cu 10% membrilor asociatiei la prestatiile oferite de catre asociatie ce implica costruri 

pentru membrii (participare la diverse evenimente, consultatii, alte activitati) 

5. Retraga, conform statutului, calitatea de membru unui aderent în cazul în care acesta nu-si respecta 

angajamentele prevazute de prezentul contract si în statutul asociatiei. 

Presedinte          Aderent 

Institutul de Comunicare Relationala      Nume si prenume  

Semnatura 


