AVIZ FAVORABIL
Data:_____________________
Preşedinte Consiliul Director
Dl. Artur Stratan
Semnătura

CERERE DE ADEZIUNE

S.C.__________, cu sediul social în __________, având număr de înregistare în Registrul
Comerţului __________, CUI: __________, reprezentată legal prin __________, cetăţean
______, născut în __________, la data de __________, domiciliat în _____________, Str.
______________, nr. ____, bl. ____, sc. __, ap. __, Sector __, identificat cu CI/Paşaport seria
_____, nr. ________, eliberat(ă) de ______, la data de _______, CNP ________________,
prin prezenta solicit aprobarea înscrierii S.C. __________ ca membru OBSERVATOR, în
cadrul Asociaţiei „Asociaţia Română a Companiilor de Explorare şi Producţie Petrolieră”.
Subscrisa intenţionez să dobândesc calitatea solicitată pentru a susţine Asociaţia, în vederea
atingerii obiectivelor pe care şi le propune, să particip şi să sprijin activităţile acesteia în
beneficiul comun al tuturor membrilor ei.
Prin prezenta, Subscrisa, prin reprezentantul său, susţin faptul că am luat cunoştinţă de
prevederile Statutului Asociaţiei şi sunt de acord să le respect. Subscrisa declar în mod expres
că sunt de acord ca, în cazul aprobării cererii de adeziune, să achit taxa anuală de membru
corespunzătoare nivelului aplicabil (la data aplicaţiei) unui membru aderent “Gold”. De
asemenea, subscrisa mă oblig să nu divulg, fără acordul Asociaţiei, către terţe părţi,
informaţiile de care am luat cunoştinţă sau la care am dobândit acces ca urmare a calităţii de
membru observator, cu excepţia utilizării acestora pentru interesul de activități comerciale
legate de explorare și producție petrol și gaze naturale în România.
Declar pe proprie răspundere că societatea comercială pe care o reprezint nu se află în nici
una dintre situaţiile ce contravin prevederilor Statutului Asociaţiei, sunt de acord ca datele de
identificare şi contact să fie utilizate pentru a primi materiale informative sau înştiinţări cu
privire la diversele acţiuni ale Asociaţiei și are interesul de a derula, direct sau prin societăţi
afiliate, operaţiuni petroliere în România.

Data

____________

Semnătura

_______________

FAVORABLE OPINION
Date:____________________
Board of Directors President
Mr. Artur Stratan
Signature

MEMBERSHIP APPLICATION:
The undersigned, __________, headquartered at __________, registered at the Trade
Registry under number __________, unique incorporation number/ CUI: __________, legally
represented by ___________, _______ citizen, born in __________, on __________, resident
in _____________, Str. ______________, no. ____, bl. ____, ap. __, district __, identified with
Identity Card/ Passport series _____, no. ________, issued by______, on _______, CNP/
personal numerical code ________________, through the present application hereby request
the approval of the registration of __________ as an OSERVATORY member of the
Association „Romanian Petroleum Exploration and Production Association”.
The undersigned intend to acquire the requested quality to support the Association so that it
achieves its proposed objectives and to participate and support the Association’s activities in
the common benefit of its members.
Hereby, the undersigned, via its representative, I maintain that I am aware of the Association's
Statute and agree to respect it. The undersigned hereby expressly agree that in the event of
application approval to pay the annual membership fee corresponding to the level applicable
(at the date of application) of a "Gold" membership. Also, the undersigned undertake not to
disclose to third parties, without the consent of the Association, the information I have gained
access to through my status as an observatory member, except using it in the interest of
commercial activities related to exploration and production of oil and gas in Romania.
I hereby state on own responsibility that the company that I represent is not in any of the
situations that contravene the Association’s Statute, that I agree that the identification and
contact data to be used for receiving informative materials or notifications regarding different
actions undertaken by the Association and has the interest to conduct directly or by affiliated
companies petroleum operations in Romania.

Date

____________

Signature

_______________

