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NUME:                                                                   PRENUME: 
 
DOMICILIAT ÎN LOCALITATEA:                                                                  JUDEȚUL: 
 
STRADA:                                                                                                               NR:  
 
COD POȘTAL:                            ȚARA: 
 
 
Număr de telefon:                                                                  E-mail: 
 
ID Facebook:                                                                ID Skype: 
 
CI (Seria și numărul)                                                                      CNP:  
 
Data nașterii:                              Naționalitatea:                                                          Sexul:   M             F 
 
 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ  
 

Profesia: _________________________________________  Funcția: _____________________________________ 
Angajator: ______________________________________________________________________________________ 
Activitate: Publică         Privată                   Domeniul: ________________________________________________ 
Ocupația: ________________________________________ Perioada: _____________________________________  
Ocupația: ________________________________________ Perioada: _____________________________________  

 

STUDII 
 

Nivel studii abslovite:  Elementare         Medii         Liceale         Superioare          Master          Doctorat  
Perioada: _____________________ Calificarea/Diploma obținută: ______________________________________ 
Perioada: _____________________ Calificarea/Diploma obținută: ______________________________________ 
Unitatea de învățământ: __________________________________________________________________________ 
 

 

ALIANȚA ANTREPRENORILOR ȘI AGRICULTORILOR 

ADEZIUNE 
Filiala județeană: ________________________________________ 

Biroul local: ________________________________________ 
Data validării: ________________________________________ 

(Loc rezervat Biroului Local) 
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STATUT SOCIAL 
Elev            Student            Angajat               Șomer             Pensionar            Casnic               Antreprenor 
 
EXPERIENȚA POLITICĂ 
Ați mai fost Membru al altui Partid Politic? 
Partidul                                                                                Perioada     
Partidul                                                                                Perioada     

 

 

DOMENII DE INTERES 
Administrație          Juridic          IT          Mediu          Sănătate          Educație        Altele 
Pasiuni                                                Apartenența la alte asociații profesionale   
 
DISPONIBILITATE (ORE/SĂPTĂMÂNĂ) 
1               2               4              6             8             10              12 
 

TERMENI ȘI CONDIȚII 
Poate deveni membru al AAA orice persoană care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

1. Integritatea sa morală nu poate fi pusă la îndoială și reputația sa nu ar putea prejudicia prestigiul și imaginea 
AAA; 

2. Nu a deținut funcții politice de conducere sau control în cadrul vreunui partid parlamentar din România, la nivel 
local sau național; 

3. Nu a deținut sau nu a candidat pentru funcții de demnitate publică, de conducere în administrația publică sau 
în companii de stat, susținut de vreun partid parlamentar la nivel național; 

4. În ultimii 2 ani nu a deținut calitatea de membru al unui partid parlamentar. Persoana care nu îndeplinește acest 
criteriu și totuși dorește să activeze în cadrul AAA va putea fi admisă ca simpatizant și ulterior ca membru în 
urma examinării cazului său particular, pe baza atașării de către candidat la fișa de adeziune a următoarelor 
documente:  
• scrisoare de intenție care să includă motivele pentru care a aderat și a plecat din partidul anterior, 
• precum și o recomandare scrisă din partea unui membru AAA; 

5. Nu este trimisă în judecată pentru fapte penale sau nu a fost condamnată penal, cu excepția condamnărilor pe 
motive politice din timpul regimului comunist; 

6. Nu și-a schimbat în mod repetat apartenența politică, altfel decât prin fuziuni; 
7. Nu a făcut sau nu face parte din cadrele unui serviciu secret din România sau din străinătate; 
8. Nu a colaborat cu fosta Securitate; 
9. Nu a deținut funcții de conducere în cadrul Partidului Comunist Român; 
10. Nu a obținut lucrări, diplome sau alte titluri științifice prin plagiat sau furt intelectual; 
11. Nu este sau nu a fost implicată în obținerea unor avantaje (ne)patrimoniale nejustificate și nici în cazuri de 

conflict de interese; 
12. Nu este în conflict de interese cu obiectivele AAA 
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INFORMAȚII PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

Cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal privind falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că îndeplinesc 
condițiile (1-16) de mai jos: 

1. Am drept de vot; 
2. Nu mi-a fost interzisă prin lege asocierea politică; 
3. Nu fac parte din alt partid politic; 
4. Nu am deținut funcții politice de conducere sau control în cadrul niciunui partid parlamentar din România, la 

nivel local sau național. (In accepțiunea prezentului document, partid parlamentar înseamnă partid care are sau 
a avut membri care să fi fost parlamentari într- o legislatură din intervalul 1990-2016, fie în respectivul partid, 
fie în altul); 

5. Nu am deținut și nici nu am candidat pentru funcții de demnitate publică, de conducere în administrația publică 
sau în companii de stat, susținut/ă de vreun partid parlamentar la nivel național; 

6. În ultimii 2 ani nu am deținut calitatea de membru/ă al/a vreunui partid parlamentar; 
7. Nu sunt trimis/ă în judecată pentru fapte penale și nu am fost condamnat/ă penal; 
8. Nu mi-am schimbat în mod repetat apartenența politică, altfel decât prin fuziune; 
9. Nu am făcut și nu fac parte din cadrele unui serviciu secret din România sau din străinătate; 
10. Nu am colaborat cu fosta Securitate; 
11. Nu am deținut funcții de conducere în cadrul Partidului Comunist Român; 
12. Nu am obținut lucrări, diplome sau alte titluri științifice prin plagiat sau furt intelectual; 
13. Nu sunt și nici nu am fost implicat/ă în obținerea unor avantaje (ne)patrimoniale nejustificate și nici în cazuri de 

conflict de interese; 
14. Nu sunt în conflict de interese cu obiectivele AAA; 
15. cu următoarele excepții: 

[marcați litera și precizați excepția; dacă nu este cazul, scrieți „fără excepție”] 
Excepții:        

 

DECLARAȚIE DE ADEZIUNE ȘI ACORD CONVOCARE 
 

Prin înregistrarea acestui formular, declar că toate datele din prezentul formular sunt adevărate și complete. Înțeleg că dacă 
voi fi acceptat în filiala locală, orice fals în declarații, omisiuni sau alte date eronate din acest formular pot conduce la 
respingerea sau excluderea mea din filială. 
În situația în care sunt admis ca membru, ader la statutul și programul Alianței Antreprenorilor și Agricultorilor (AAA) 
Sunt de acord să fiu convocat/ă la întrunirile organelor de conducere, arbitraj și control ale AAA prin e-mail sau SMS, la adresa 
de e-mail sau la numărul de telefon indicate în prezenta cerere de adeziune sau pe care le voi comunica ulterior Biroului 
Filialei Locale, Biroului Filialei Județene și Biroului Național al AAA. 
 
 
NUME ȘI PRENUME ÎN CLAR 
                                                                                 
Data Completării: ______________________                             Semnătura: _______________________________     
 

 

   

 


