
ELINCLUS 

ELectronic INovation CLUSter 

Bd. Iuliu Maniu, nr. 1-3, 060042 Bucureşti, România;

Tel:  0040 21 3169633;  Fax:  0040 21 3169634 

E-mail: office@elinclus.ro; Web page: http:// www.elinclus.ro

Adresa pentru corespondență: Splaiul Independenţei nr. 313, 060042 Bucharest, Romania 
Adresa Sediu: Bd. Iuliu Maniu nr.1- 3, Campus Leu, Corp A, Camera AS01, Bucharest, Romania 

ADEZIUNE 
Nr………………….. din ……../…….../……………., 

ORGANIZAȚIA _____________________________________________________________________________________________, 

CUI:_____________________________, număr în Registrul Comerțului ( J ___ /________ /________ ), prin reprezentantul 

său legal, Dna./Dl. _________________________________________________  __ , având funcția 

_____________________________________  __ , solicită acordarea calității de membru al Clusterului 

ELINCLUS- Electronic Innovation Cluster. 

Am luat cunoștință de prevederile Statutului ELINCLUS, de drepturile și obligațiile ce îmi revin în 
calitate de membru și mă angajez să respect aceste prevederi.  

Am fost informat asupra modului de funcționare al ELINCLUS, despre oferta sa de servicii și 
consimt să primesc informații pe oricare din mijloacele utilizate de Cluster și să particip la activitatea 
curentă a ELINCLUS, inclusiv în cadrul proiectelor pentru care îmi voi exprima opțiunea de participare. 

Subsemnatul, reprezentant al organizației mai sus menționate, declar pe propria-mi răspundere 
faptul că societatea pe care o reprezint nu se află în stare de dizolvare, lichidare sau faliment. 

ELINCLUS 
L.S. L.S.

prin__________________________________________ prin Președinte Paul Svasta 

FIȘA DE IDENTITATE A ORGANIZAȚIEI 

Adresă sediu social: 
Localitate ____________________________ C.P. _____________, 
Strada __________________________________________________, 
Nr. _________ Bl. ________ Sc. ________ Et. _____ Ap._______, 
Tel:_________________________,Fax:_______________________, 
 [__] La această adresă doresc să primesc corespondență 

Adresă punct de lucru: 
Localitate ____________________________ C.P. _____________, 
Strada __________________________________________________, 
Nr. _________ Bl. ________ Sc. ________ Et. _____ Ap._______, 
Tel:_________________________, Fax:_______________________, 
 [__] La această adresă doresc să primesc corespondență

E-mail:____________________________________________________,   Web Site:_______________________________________________,

Cont IBAN |______________________________________________________|   Banca: ______________________________,  

Persoana de contact: 

Dna./Dl. _________________________________________________________, Funcția ___________________________________________, 

Tel: ___________________________, Fax: __________________________, E-mail:_______________________________________________, 
Activitatea principală: _______________________________  ___________________________, COD CAEN:_____________________, 
Activitatea secundară:  __                                      __________________________________, COD CAEN:_____________________,  
______________________________________________________________________________________, COD CAEN:_____________________, 
______________________________________________________________________________________, COD CAEN:_____________________, 
______________________________________________________________________________________, COD CAEN:_____________________, 
______________________________________________________________________________________, COD CAEN:_____________________, 
______________________________________________________________________________________, COD CAEN:_____________________, 

Tipul adeziunii: [__] Membru Fondator; 

[X] Membru Cotizant cu drept de vot (cotizati̦e ın̂  valoare de 2400 RON/an)

Cifra de afaceri pe anul trecut (Lei):________________    _    ________, Nr. Angajați: _   __________________, 

mailto:office@elinclus.ro
http://www.elinclus.ro/


   ELINCLUS 

   ELectronic INovation CLUSter 

    Splaiul Independenţei 313, 060042 Bucureşti, România; 
    Tel:  0040 21 3169633;  Fax:  0040 21 3169634 

E-mail: office@elinclus.ro; Web page: http:// www.elinclus.ro

Adresa pentru corespondență: Splaiul Independenţei nr. 313, 060042 Bucharest, Romania 
Adresa Sediu: Bd. Iuliu Maniu nr.1- 3, Campus Leu, Corp A, Camera AS01, Bucharest, Romania 

Scurtă prezentare a organizației: 

Motivația intrării în Cluster: 

Propuneri de colaborare / parteneriate / proiecte / idei pentru dezvoltarea de afaceri (opțional): 
Propunere: 

Propunere: 

Propunere: 

mailto:office@elinclus.ro
http://www.elinclus.ro/
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