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                                                                                                                                      Avizat  Secretar      

............................... 

Aprobat Presedinte 

............................... 

 

CERERE DE ADEZIUNE LA 
ALIANŢA  NAŢIONALĂ  PENTRU 

RESTAURAREA  MONARHIEI FILIALA DÂMBOVIŢA 
 

 

 

Subsemnatul  ...................................................,  domicilat în ................................................, strada ............ 

..................................., nr. ........, , bl. ............., sc............ ap. ..........., Judeţ ................................................, 

Tara  .........................posesor (/oare) a ......, seria .....  nr ..................., eliberat de ...................., la data de 

..................., care expiră la ........................................., CNP ...................................., născut la data de  

............................, în localitatea ........................................., judeţul.........................................,  doresc să 

fac parte din rândurile ALIANŢEI  NAŢIONALE  PENTRU  RESTAURAREA  MONARHIEI 

FILIALA DÂMBOVIŢA. Precizez că am citit Statutul şi Actul Constitutiv al ALIANŢEI  NAŢIONALE  

PENTRU  RESTAURAREA  MONARHIEI FILIALA DÂMBOVIŢA. şi sunt de acord cu prevederile lor 

şi să respect aceste prevederi, precum şi normele ulterioare de conduită,  indicate în Regulamentul de 

Ordine Internă. 

Motivele pentru care doresc să fac parte din Alianţa Naţională pentru Restaurarea Monarhiei: 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

Informaţii despre mine: 

a. Sex: 1. Masculin   2. Feminin   b.Vârstă: ........ ani împliniţi  

c. Ultima scoală absolvită: 1. Nici una 2. Primară (4 clase) 3. Generală, (8 clase)  

4. Profesională (10 clase) 5. Liceu/ postliceală 6. Facultate/ Postuniversitară 

d. Ocupaţia ............................................................................................................. 

e. Locul de muncă/ şcoală ...................................................................................... 

f. Starea civilă: 1 Singur(ă) 2  Căsătorit(ă)   3  Locuieşte cu partenera (/ul)    

4. Într-o relatie deschisa   5. Văduv(ă)    6. Divorţat(ă) 

Date de contact:  

a) Telefon: 1 ................................ Telefon 2 ................................ Telefon 3 ................................ 

b)   Email 1................................................................ Email 2 ........................................................... 



 Asociatia Nationala pentru Restaurarea 
Monarhiei-filiala Dambovita 

 
 

 

 Alianţa Naţională pentru Restaurarea Monarhiei filiala DÂMBOVIŢA,  Domiciliul Fiscal: Str. Calea Domneasca, Bl X2, 
Sc D, Ap2, Targoviste, Înregistrată  în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub numărul 28/11.11.2014,  
Email: anrm.dambovita@gmail.com Website: www. anrmdambovita.wordpress.com 

Cum pot ajuta Alianţa: 

a) Sponsorizari/donaţii  

b) timp alocat muncii în alianţă 

a. acţiuni publice  

b. muncă de secretariat/documentare  

c. propagandă /informare  

d. elaborare de proiecte / programe   

e. implementare/ management de proiecte /programe  

f. elaborare de materiale/ prezentări/ discursuri, etc.  

 

Aparteneţă politică:   

1.Nici una   2..Membru simpatizant al ...........................................................      

3.Da, in trecut membru al .....................................................................................  

4.Da in prezent membru cotizant al ...................................................................... 

5.Da in prezent membru cotizant al ..................................................... având funcţia .................................... 

Declar pe propria răspundere că nu am făcut parte din şi nu am colaborat în nici un fel cu organele 

de securitate sau alte instituţii represive de dinainte de 1989, că sunt de acord ca ANRM să ceară 

CNSAS date despre mine privind acest aspect şi să părăsesc ANRM, dacă prezenta declaraţie nu se 

confirmă. 

 

Data: ............................................    Semnătură ......................................................... 


