
 
Formular de adeziune   Asociaţia Română de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene 

Detalii personale / Personal details 

• Nume / Last name* ____________________________________________________ 

• Prenume / First name* __________________________________________________ 

• CI (serie și număr) / IC (series and number)* ________________________________ 

• Eliberat de: / Issued by:*_________________________________________________ 

• CNP / National Identification Number* _____________________________________ 

• Născut (ă) la data de / Date of birth:* _______________________________________ 

• Localitatea / Place of birth:* ______________________________________________ 

• Naționalitate / Nationality* _______________________________________________ 

• Cetățenie / Citizenship* _________________________________________________ 

Date de contact / Contact information 

• Adresă / Address*______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

• Oraș / City* ___________________________________________________________ 

• Județ/Sector / District* __________________________________________________ 

• Telefon / Telephone ____________________________________________________ 

• E-mail* ______________________________________________________________ 

Ocupație / Occupation 

• Afilierea instituțională / Institutional affiliation* ______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

• Adresa instituției / The institution’s address* _________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

• Funcția didactică sau de cercetare / Teaching or research position* _______________ 

_____________________________________________________________________ 

• Titlul academic / Academic title* __________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



 

• Disciplinele predate / Taught disciplines* 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

• Interesul de cercetare / Research interest* 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

*Toate câmpurile sunt obligatorii./ All fields are required. 

Confirmare 
Prin prezenta adeziune, recunosc că am luat cunoştinţă de prevederile Statutului ARRISE, sunt de acord cu acestea 

şi dacă voi fi primit ca membru activ al ARRISE voi respectă şi voi îndeplini prevederile Statutului şi 

Regulamentului de Funcţionare şi Organizare ale Asociaţiei Române de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene 

(ARRISE). 

Mă angajez să promovez obiectivele Asociaţiei, să particip şi să susţin activităţile acesteia, să contribui la creşterea 

prestigiului Asociaţiei, să respect normele de etică profesională şi conduita morală. 

Mă voi abţine de la orice acţiune care dăunează prestigiului şi intereselor Asociaţiei, precum şi intereselor 

profesionale ale membrilor săi. 

Imi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale de către ARRISE, în scopul 

îndeplinirii activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. 

Am fost informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei 95/46/CE 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 

acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor şi 

libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Directivei 

2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

 

 

Data           Semnătura 
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