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Declaraţie Angajament de Membru
Puteţi deveni membru al Romania Green Building Council
(RoGBC) prin completarea acestui formular și semnarea
Declaraţiei – Angajament de membru din pagina 3.

Companie/Organizaţie
Prenumele contactului principal
Numele de familie al contactului principal
Poziţia
Strada
Oraș
Cod poștal
Telefon birou
Mobil (opţional)
Adresa email
Adresa web
Numărul de angajaţi în România
Numărul de angajaţi internaţional
Vă rugăm să ne furnizaţi alte contacte din organizaţia dvs.
care doresc să primească informaţii din partea
RoGBC (update-uri, știri, invitaţii, evenimente, etc.)

Categoria Organizaţiei
Bifaţi casuţa/căsuţele care descrie/u cel mai bine
principalul/principalele domeniu/i de activitate

□ Contabilitate și audit

□ Avocatură

□ Imobiliare

□ Guvern local și regional

□ Arhitectură

□ Consultanţă multidisciplinară

□ Construcţii

□ Furnizori de produse

□ Dezvoltatori imobiliari

□ Manageri de proiecte și cost

□ Furnizori de training

□ Vânzare

□ Inginerie

□ Cercetare

□ Consultanţă de mediu

□ Distribuitori

□ Instituţii financiare

□ Universităţi/Instituţii educaţionale

□ Agenţii guvernamentale și ONG-uri

□ Altceva, vă rog specificaţi
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Declaraţie Angajament de Membru
Contribuţii Anuale și pe 6 Luni pentru Membri

Contribuţie Anuală
GENERAL
MEMBERS

MEMBRI
ASOCIAŢI

1-2 angajaţi în total (inclusiv afilieri internaţionale) sau
„Persoană Fizică Autorizată”

□ €175

□ €100

3-10 angajaţi în total

□ €350

□ €195

11-25 angajaţi în total

□ €750

□ €415

26-100 angajaţi în total

□ €1,500

□ €825

101+ angajaţi în total

□ €2,500

□ €1,375

Guvern

□ €1,500

□ €825

Instituţii de învăţământ

□ €1,350

□ €745

Gratuit în schimbul a 80 de ore lucrate pentru RoGBC

Profesori/Studenţi

MEMBRI
CU OPŢIUNI
SPECIALE DE
VIZIBILITATE

Contribuţie 6 Luni*

ONG-uri mici (1-10 angajaţi în total)

□ €600

□ €330

ONG-uri mari (11+ angajaţi în total)

□ €1,350

□ €745

Membri din mass-media

□ €1,500

□ €825

Platinum Member — fără diferenţiere în funcţie de mărime

□ €7,500

□ €4,125

Gold Member — fără diferenţiere în funcţie de mărime

□ €5,500

□ €3,025

Silver Member — fără diferenţiere în funcţie de mărime

□ €3,500

□ €1,925

contribuţia pe 6 luni este cu 10% mai mare
decât taxa anuală standard

Detalii facturare
Vă rugăm să furnizaţi următoarele informaţii fiscale ale organizaţiei dvs.
CUI
J
Cont bancar și banca
Adresa (de facturare și cea de livrare, dacă
este diferită de adresa de facturare)
Vă rugăm să furnizaţi o descriere a companiei
dumneavoastră de aproximativ 50 de cuvinte, dacă
alegeţi statutul de membru general, și 200 de cuvinte,
dacă alegeţi statutul de membru premium
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Declaraţie Angajament de Membru
Toţi membrii sunt rugaţi să semneze Declaraţia Angajament
de Membru pentru a analiza aplicaţia lor.

Vă rugăm trimiteţi formularul completat prin poșta, fax sau electronic (ca o versiune scanată
pentru a include semnătura de Angajament Membru) către:
Monica Ardeleanu
» Mobil:
» Birou:
» Adresă:
» Email:

+40 722 396 534
+40 738 182 421
Str. Gara Herăstrău, nr. 2-4, etaj 6, sector 2, București 020334, România
Monica.Ardeleanu@RoGBC.org

Ca membru RoGBC, suntem de acord să susţinem activ și să aderăm la Declaraţia de misiune și obiective ale RoGBC,
și să contribuim direct prin intermediul activităţilor organizaţiei noastre, conform celor de mai jos:

Declaraţia de misiune RoGBC
Misiunea Consiliului este de a încuraja transformarea condiţiilor de piaţă, educaţionale și legislative necesare în
scopul promovării unor construcţii mai performante, care sunt atât sustenabile cât și profitabile. Vom promova un
model exemplar pentru regiune, urmărind ca mediul construit să nu pună în pericol generaţiile viitoare, ci să fie o
sursă de siguranţă, confort, inovaţie și noi oportunităţi.

Obiective RoGBC
Pentru a promova transformarea pieţei și implementarea unei noi generaţii de clădiri verzi, Consiliul Român pentru
Clădiri Verzi:
» Facilitează accesul la training specializat pentru a crea un grup naţional de experţi în domeniu
» Susţine dezvoltarea unui set adecvat de reguli care să promoveze construcţiile sustenabile și să asigure
rentabilitatea investiţiilor
» Dezvoltă și implementează un sistem naţional voluntar de standarde și certificare pentru clădirile verzi
» Susţine dezvoltarea industriei naţionale a construcţiilor verzi în efortul de a poziţiona România ca un lider în
construcţii sustenabile în regiune
» Construiește o organizaţie complexă prin facilitarea colaborării dintre toţi jucătorii relevanţi de pe piaţă, scopul
final fiind acela de a elimina barierile sistemice și de a promova un adevărat mediu construit sustenabil
» Promovează colaborarea la nivel naţional, regional și internaţional pentru a pune în comun cunoștintele și
pentru a încuraja inovaţia
» Studiază, analizează și disemineaza cele mai bune practici pentru regiune și încurajează adoptarea și
implementarea acestora.

Angajamentul membrilor
Prin aceasta ne angajăm să susţinem activ misiunea și obiectivele Romania Green Building Council și să contribuim
activ la efortul de a crea un mediu construit mai sustenabil.

Semnat în numele
Semnatura
Numele persoanei care semnează
Data

numele organziaŢiei
manager general, ceo sau echivalentul

