9/11, Studenților str.
MD 2012, Chisiunau,
Republic of Moldova
Tel.: +373 60266280

Data____________________
CERERE
de aderare la Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi
Comunicaţiilor ”ATIC”
Prin prezenta, compania _____________________________________ solicită să acceptaţi
aderarea sa la Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi
Comunicaţiilor ”ATIC”. Statutul Asociatiei îl acceptăm şi plata deplină şi în termen a cotizaţiilor o
garantăm.
Bifați cu [V] calitatea de membru pentru care optați:
Membru cu drepturi depline
 organizaţie / companie mare (mai mult de 200 salariați)
 întreprindere Mică şi Mijlocie
Membru asociat (cu drept de vot consultativ)
 Organizaţie/companie mare, mică şi mijlocie
Membru asociat – Startup (cu drept de vot consultativ)
 Companie timpurie - până la trei ani, cu o echipă de maximum 10 persoane, care nu este o filială
a unei corporații multinaționale.
1.
Denumire deplină______________________________________________________
2.
Adresa juridică ________________________________________________________
3.
Adresa poștală/de facto _________________________________________________
4.
IDNO _______________________________________________________________
5.
Denumirea brand-ului __________________________________________________
6.
Banca _______________________________________________________________
7.
Codul bancar (SWIFT)__________________________________________________
8.
IBAN _______________________________________________________________
9.
Telefon _____________________________________________________________
10. Email _______________________________________________________________
11. Website _____________________________________________________________
12. Numărul de angajaţi __________________________________________________
13. Domeniul de activitate
__________________________________________________
14. Sectorul căruia doriți să fiți atribuit în asociație
 Hardware  Software Telecommunication BPO
Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul Registrului de evidență nr.0001384-001 înregistrat în registru
de evidență al operatorilor de date cu caracter personal https://registru.datepersonale.md . Prelucrarea ulterioară a acestor date va fi
efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecți a datelor cu caracter personal.
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15.
16.
17.
18.

Numele și prenumele Administratorului __________________________________________
Telefonul și emailul Administratorului ____________________________________________
Reprezentantul companiei în Asociaţie __________________________________________
Telefonul și emailul Reprezentantului ___________________________________________

Administrator
________________________

Notă : Solicitantul este obligat pe parcursul a 30 zile din data hotărîrii Consiliului Directorilor despre primirea lui
ca membru al Asociaţiei să prezinte următorul set de documente:
1. Copia Certificatului de înregistrare la Camera Înregistrarii de Stat;
2. Extrasul din Registrul de Stat al Întreprinderilor;
3. Copiile documentelor de constituire ale întreprinderii (contractul de constituire si statutul);
4. Copiile licenţelor detinute;
5. Informaţia privind genul de activitate al întreprinderii, precizînd activităţile principale şi activităţile secundare
6. Procesul – verbal privind decizia de aderare (în cazul în care administatorul nu este împuternicit să adopte decizii
privind aderarea la anumite organizaţii)
7. Descriere succintă privind compania
8. ATIC își rezervă dreptul de a investiga potențiali și noi membri în scopul protejării reputației asociației

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul Registrului de evidență nr.0001384-001 înregistrat în registru
de evidență al operatorilor de date cu caracter personal https://registru.datepersonale.md . Prelucrarea ulterioară a acestor date va fi
efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecți a datelor cu caracter personal.

