
 

Subsemnatul .................................................................., sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale de 

către BNI Worldwide Development Ltd și Chromatone Network SRL. , conform Regulamentului nr. 679/2016 

(Regulamentul General pentru Protecția Datelor ) și înțeleg că, ocazional, vor fi distribuite public fotografii sau 

imagini video de la întâlnirile la care voi participa. Totodată, înteleg că îmi pot retrage oricând consimțământul 

privind prelucrarea datelor personale trimițând o notificare în acest sens la adresa contact@bni-romania.com .  

Semnătura________________ 

 

  Vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări: 

1. Experienţa în domeniu /Ocupaţia (concret): ________________________________________________ 

2. Studii în domeniu/Diplome, licenţe, acreditări în domeniu/Ocupaţia:_____________________________ 

3.  Detaliati experienta profesionala(luni/domenii/companii)_____________________________________ 

4.  Sunteţi pregătit să fiţi prezent la timp la întâlnirile săptămânale ale grupului pentru o perioada de 90 de 

minute, să participaţi la Programele BNI şi să respectaţi politica, sugestiile şi Codul etic BNI? 

___________________________________________________________________ 

7.  Care credeţi că va fi contribuţia dvs. la acest grup? ___________________________________________ 

8.  Ce abilităţi aveţi în a aduce recomandări şi invitaţi?_________________________________. 

9.  Sunteţi membru al altor organizaţii de networking? ______ Dacă da, vă rugăm specificaţi: ___________ 

  Procesul de înscriere 

1. Un membru asociat aspirant poate participa la o întâlnire/ 2 consecutiv in variant BNI Online, în calitate 

de invitat. Membrii asociati aspiranți vor completa această cerere şi o vor transmite Comitetului membrilor 

sau via e-mail adela@bni-romania.com. 

2. Comitetul membrilor analizează cererea şi anunţă membrul asociat aspirant cu privile la acceptare sau  

neacceptare înainte de următoarea întâlnire BNI.  

3. Acceptarea este adusă la cunoştinţa preşedintelui grupului, care va anunţa la urmatoarea întâlnire noul  

membru asociat. 

 

 

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

CA MEMBRU ASOCIAT BNI 

Data: 

 

Numele grupului: Nr. grupului: Adresa de e-mail:  

 

Numele aplicantului: 

 

Număr de telefon: 

Mobil:                                              

Am experienta in domeniile: 
 

CUI:                                                 

Locuiesc in localitatea: 
 

Taxa de înscriere:                 € 250.00 + TVA 

Taxa anuală de membru:      € 650.00 + TVA 

Total 6 luni:                         € 575.00 + TVA 

 

Discount membru asociat: € 575.00 + TVA 

Ma voi  reloca in localitatea: 

 

 

 

 

TOTAL TAXA:                    € 0  

Numele persoanei care v-a invitat: 

   România 

mailto:contact@bni-romania.com


 
 

REFERINŢE  DE  AFACERI 

 

(1)Nume:__________________________________Funcţie:________________________________ 

  

Afacere:_________________________________  Tel.:_______________  Fax.:________________ 

 

Relaţie de afaceri (descrieţi): __________________________________________________________ 

       

_________________________________________________________________________________ 

 

(2)Nume:__________________________________Funcţie:________________________________ 

  

Afacere:_________________________________  Tel.:_______________  Fax.:________________ 

 

Relaţie de afaceri (descrieţi):__________________________________________________________ 

       

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Semnătura:_______________________________       Data__________________ 

 

 

      ODATĂ CU ACCEPTAREA DVS. ÎN BNI, TAXELE NU SE RETURNEAZĂ, FĂRĂ NICIO 

EXCEPŢIE. 

 

Exclusiv pentru comitetul membrilor 

Informaţiile şi referinţele verificate:             Da  □      Nu □ 

  

Membru verificator:___________________________                  Data:____________________ 

 

Comentarii:_________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Decizia comitetului de membri:               Acceptat  □     Respins □ 

 

Comentarii:________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Codul etic BNI  
Copyright 1985-2006 BNI 

Odată cu acceptarea în BNI, sunt de acord să respect Codul etic al BNI  

 

1. Voi furniza servicii de calitate la preţurile declarate de mine. 

2. Voi fi deschis faţă de membri şi referinţele acestora. 

3. Voi trata membrii şi referinţele acestora cu încredere şi bunăvoinţă. 

4. Îmi asum responsabilitatea pentru valorificarea referinţelor pe care le primesc. 

5. Voi da dovadă de atitudine pozitivă şi încurajare faţă de membrii BNI. 

6. Voi respecta standardele etice ale profesiei mele. 

 


