Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT.
asociație recunoscută ca fiind de utilitate publică
associazione riconosciuta di publica utilità

CERERE DE ÎNSCRIERE
în conformitate cu art. 11 din Statutul Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT.
Richiesta d’iscrizione - in conformità con l’art. 11 dello Statuto dell’Associazione degli Italiani di Romania - RO.AS.IT.

NUMELE (COGNOME)

PRENUMELE (NOME)

Data nașterii

Locul nașterii

Codul numeric personal/Cod fiscal

(Nato il)

(Luogo di nascita)

(Il codice numerico personale/il codice fiscale)

zz

ll

DOMICILIUL/

aaaa

Țara

Județul

Localitatea

(Paese)

(Provincia)

(Località)

Strada

Nr.

REȘEDINȚA
Bloc

(Domicilio/

Scara

Residenza)

CONTACT
Număr de telefon/fax (N. di telefono/fax)

Cetățenia (cittadinanza)

E-mail, Web-site

Starea civilă (stato civile)

Copii (bambini) - nume şi anul naşterii

Str. Ion Câmpineanu Nr. 3A, Et. 1, Sector 1, 010031 București – T +4 037 277 2459 F +4 021 313 3064
Str. Petru Rareș Nr. 7, 720008 Suceava – T +4 0230 520 005 F +4 037 287 1608
ufficio@roasit.ro

Apart.

Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT.
asociație recunoscută ca fiind de utilitate publică
associazione riconosciuta di publica utilità

ALTE DATE PERSONALE
Legături actuale în Italia
Studii

Locul de muncă

(legami in Italia)

(studi)

(luogo di lavoro)

gradul de rudenie şi localitatea

Legături în Italia după bunici/străbunici
(legami in Italia)

Nume şi prenume

Localitatea
de provenienţă,
provincia

Profesia
sau
ocupaţia

Anul stabilirii
în România

Cunoștinte de
limba italiană
(conoscenza di
lingua italiana)

Localitatea din
România
unde sau stabilit

Din partea
tatălui

Din partea
mamei
Am luat la cunostință de condițiile înscrierii în Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT., înțeleg și sunt de acord cu prevederile Statutului, cu Regulamentul de aplicare al acestuia, cu obligațiile ce
îmi revin ca membru și voi contribui la susținerea acțiunilor și activităților sociale și culturale organizate de către Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. Declar pe proprie răspundere că nu sunt
membru a niciunei alte organizații ce aparține minorității italiene sau cu același obiect de activitate pe teritoriul României. Mă oblig în același timp, în conformitate cu prevederile statutare, să susțin
conducerea asociației în desfășurarea obligațiilor ce îi revin.
Ho preso nota delle condizioni d’iscrizione presso l’Associazione degli Italiani in Romania - RO.AS.IT., capisco e acconsento i previsti dello Statuto, del Regolamento di attuazione dello statuto, con gli
incarichi che occorrono in qualità di membro e contribuirò allo sostenimento delle attività sociali e culturali organizzati dall’Associazione degli Italiani in Romania - RO.AS.IT.. Dichiaro sotto la mia
responsabilità che non sono membro di un altra associazione che appartiene alla minoranza italiana oppure con lo stesso ogetto di attività sul territorio dalla Romania. Mi obbligo nello stesso tempo, in
conformità con i previsti statutari, di sostenere la presidenza dell’associazione nello svolgimento dei obblighi assegnati.

Data,

Semnătura,
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