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În atenția membrilor AEXA 

- Membrii AEXA sunt rugați să printeze modelul de adeziune și să-l transmită completat și 

semnat fie prin fax, fie prin email. Membrii înscriși care nu achită cotizația nu pot vota în 

Adunarea Generală a asociației și nu beneficiază de drepturile conferite de statut. 

- Vă rugăm să citiți cu atenție Statutul AEXA pe pagina de internet http://aexa.eu. 

- Plata cotizației anuale sau dovada transmiterii/depunerii formularului 230, pentru 

direcționare 3,5% din impozitul pe venit, se transmite prin fax sau email cât mai curând 

posibil, reducerea se aplică pentru anul în curs la plata cotizației, sau la cotizația din anul 

imediat următor – dacă aceasta a fost deja plătită pentru anul în curs (click aici pentru 

formularul 230 editabil). 
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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DIRECTOR ASOCIAȚIA EXPERȚILOR ÎN ACHIZIȚII 

- AEXA -  

Nr. 1 din data de 10.02.2020 

Membrii Consiliului Director al ASOCIATIEI EXPERTILOR IN ACHIZITII – AEXA, înregistrată cu 

Certificatul de înregistrare fiscala nr. 33691298, cu sediul de lucru in Str. Stefan Mihaileanu, nr. 

11, Sector 2, București, participanți la Adunarea Consiliului Director din data de 10.02.2020, 

convocată și ținută la sediul social al asociației, prin: 

1. Ceparu Adrian, domiciliat în București, Str. Gheorghe Lazăr nr. 4, Ap. 2, Sector 1, având CNP 
1720708510027, posesor al CI seria RR nr. 716522 avand functia de Președinte; 

2. Irimia Florin, domiciliat în București, Sector 1, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 27-33, sc. A, ap. 31, 
identificat prin CI seria RR nr. 637024, CNP 1790805340014 având funcția de Președinte 
executiv 

3. Jurj Daniel, domiciliat în București, Str. Petru Rareș nr. 7, Bl. B3, Ap.23,  jud. Galați, având 
CNP 2690108090023, posesoare a CI seria GL nr. 430964, avand functia de Vicepreședinte, 

 

1. In conformitate cu art. 30 lit. J din Statutul Asociației Experților în Achiziții, se stabilesc 
următoarele taxe și cotizații pentru anul 2018: 
 
 

Membru AEXA – persoană fizică/juridică/autoritate publică – cotizație 100 ron/an sau virarea celor 

3,5%/an din impozitul anual conform prevederilor art. 57 (4) – (6) si art. 84 (2)-(4) din Codul Fiscal 

al României: 

- Acces și publicare materiale în Revista de noutăți în achiziții publice – AEXA (existentă online 

la adresa: https://flipboard.com/@nicolaepana/revista-de-noutati-in-achizitii-publice---

aexa-ahdod7s0y); 

- Acces la Cărțile electronice din materia achizițiilor publice, conferințele, cursurile și 

seminariile online înregistrate și stocate în pagini cu acces restrâns precum și la articolele și 

materialele publicate pe blogurile asociației doar pentru membri cotizanți; 

- Acces la newsletterul AEXA dar și al altor parteneri; 

- Are acces la grupurile de discuții AEXA online în toate zonele fără nicio restricție; 

- Poate solicita puncte de vedere din partea experților AEXA participanți în grupurile de 

discuții online; 

- Beneficiază de reducere pentru serviciile de consultanță juridică și reprezentare instanța 

oferite de avocații parteneri ai AEXA; 

- Poate participa la cursurile/seminariile online, organizate gratuit de AEXA sau de parteneri, 

cu acordul acestora; 

- Are prioritate în participarea la conferințele naționale și/internaționale organizate de 
către AEXA și/sau partenerii acesteia atunci când acestea sunt gratuite în limita locurilor 
disponibile sau cu discount de membru atunci când acestea sunt cu plată; 

- Participă cu prioritate la proiectele AEXA – atât acele cu finanțare proprie cât și cu 
finanțare nerambursabilă; 
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2. Membrii pot alege plata cotizației anuale de membru fie prin achitarea sumei de 100 de 

lei/an, fie dacă fac dovada virării cotei de 3,5% din impozitul anual conform prevederilor 

articolelor incidente din Codul Fiscal al României, în contul asociației AEXA. (declarațiile 

model 200 și 230 vor fi publicate pe siteul asociației și se prezintă cu dovada primirii sau 

numărul de înregistrare de la organul competent). Nu se mai primesc formulare 230 după 

data limită pentru anul în curs. 

3. Membrii AEXA care nu au achitat cotizația de membru până la data de 20 martie/anul în 

curs, nu beneficiază de drepturile conferite de statut sau alte decizii ale consiliului director. 

Aceștia nu vor avea drept de vot în Adunarea generală organizată pentru anul în curs. 

4. Prezenta hotărâre va fi transmisă membrilor AEXA prin corespondență electronică și va fi 

publicată pe pagina de internet a asociației. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 10.02.2020 la sediul de lucru al Asociației AEXA din 

București, strada Stefan Mihaileanu nr. 11, Sector 2. 

 

 

 

Membrii Consiliului Director 

Ceparu Adrian _________________________________ 

Irimia Florin _______________ ___________________ 

Jurj Daniel ________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Către:  
ASOCIAȚIA EXPERȚILOR ÎN ACHIZIȚII (AEXA) 
În atenția domnului Președinte 
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Înregistrată sub nr. _______________________ 

 

CERERE DE ADEZIUNE 
Subsemnatul/a :____________________________________ reprezentant al_______________________ 
cu domiciliul în: _ _______________________________________________________________________ 
CI seria: _______________nr. ____________________ 
având funcția de: _______________________în cadrul:_________________________________________ 
E m a i l  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Telefon ______________________________  
 

vă rog să luați în considerare cererea depusă în vederea acceptării ca membru– persoană fizică/persoană 
juridică (cu plată cotizație sau 3,5%). 

Declar că am luat cunoștința de prevederile Statutului AEXA publicate pe pagina de internet www.aexa.eu, 
pe care le accept fără rezerve. De asemenea, declar pe proprie răspundere că îndeplinesc cerințele 
prevăzute de Statutul AEXA pentru a dobândi calitatea de membru al Asociației.  

Prin prezenta adeziune mă angajez să particip la activitățile desfășurate de AEXA, să sprijin și să 
promovez interesele asociației.  

Data: _____________________   Numele, Semnătura / Ștampila:  __________________________________ 

 
Hotărârea Consiliului Director al AEXA: 

Admis  ___                                          Respins  ___             Observatii: _________________________ 
 

                                                                                                        Asociația Experților în Achizitii 
                                                                                                     Președinte 

                                                                                                  Adrian Ceparu 
 

Declar pe proprie răspundere că informațiile furnizate în acest formular sunt corecte și autentice. De asemenea, sunt de 

acord ca AEXA să prelucreze datele personale pe care le-am prezentat conform GDPR pentru buna derulare a activităților 

Asociației. 

 

Pentru exercitarea oricărui drept prevăzut de GDPR, se pot transmite în scris solicitări prin e-mail la adresa: 

office@aexa.eu, iar Asociația își asumă obligația să dea curs acestora în maximum 15 zile de la primire.  

Mă oblig să înștiințez Asociația cu privire la orice modificare a datelor mele personale în cel mult 15 zile de la data la 

care a intervenit respectiva modificare. 

Declar ca am luat la cunoștință și consimt la cele de mai sus: 

Data:  _____________________                                            Semnătura: ______________________________ 
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