
 

ORDINUL ROZA-CRUCE 
 
 
 
 
 

CERERE DE AFILIERE 

 

 

Anticul și Mistic Ordin al Roza-Crucii este o mișcare filozofică, 
inițiatică și tradițională mondială. Învățăturile pe care le 
perpetuează de secole se referă la misterele universului, la natura 
umană și la omul însuși. Dacă doriți să fiți parte la această 
cunoaștere care este pusă la dispoziția tuturor celor care sunt 
interesați de misticism și de spiritualitate, completați această 
cerere de afiliere și trimiteți-o la adresa indicată mai jos. 
 

 

 

 

A.M.O.R.C. ROMÂNIA 

Str. Popa Soare Nr. 22 

023983    Sector 2 

București – România 

 

 

 

Telefon:  (+40) 31 107 8789 

Email:  contact@amorc-romania.org 

Internet:  amorc-romania.org 

 

 

 

 



CONFIDENȚIAL 

 

 

Nume ............................................................................................................................. 

Prenume ........................................................................................................................ 

Adresa completă ............................................................................................................ 

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

Email ............................................................................................................................. 

Telefon ..........................................  Nivelul de educație ............................................ 

Data nașterii ................................................. Sex ................................................ 

Locul nașterii ................................................ Naționalitate ................................. 

Situația familială .......................................... Profesia ......................................... 

Diplome ......................................................................................................................... 

 

 

Ați mai fost membru A.M.O.R.C.? În caz afirmativ, precizați care a fost numărul vostru 
de afiliere: ..................................................................................................................... 

 

Cum sau prin cine ați aflat de A.M.O.R.C.? .................................................................... 

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

 

Ați studiat deja metafizica, filosofia sau psihologia? În caz afirmativ, precizați cât 
timp: ............................................................................................................................. 

 

Sunteți deja membru al uneia sau mai multor organizații filosofice sau fraternale? În 
caz afirmativ, spuneți care sunt: .................................................................................... 

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

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

 

Faceți tot posibilul pentru a fi un bun cetățean și pentru a respecta legile țării în care 
trăiți? ............................................................................................................................ 

 

Sunteți gata să studiați fără părtinire și fără prejudecăți învățăturile tradiționale ale 
A.M.O.R.C.? ................................................................................................................... 



DE CE DORIȚI SĂ DEVENIȚI MEMBRU? 

 

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

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

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

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

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

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

 

CE FEL DE AFILIERE DORIȚI? ⃞ Membru individual (cotizația anuală: 600 RON) (români în străinătate: 150 €) ⃞ Membri-cuplați (În cazul în care doriți să vă afiliați împreună cu o altă persoană și să aveți 
în comun statutul de membri-cuplați, atunci completați fiecare câte o cerere de afiliere și 
trimiteți-le la sediul A.M.O.R.C., împreună cu o scrisoare exprimând dorința voastră de a fi 
membri-cuplați.) (cotizația anuală: 800 RON) (români în străinătate: 200 €) ⃞ Sub 25 ani (cotizația anuală: 300 RON) (români în străinătate: 75 €) 

 

► Momentan, este disponibilă numai afilierea clasică (documentele vă vor fi trimise prin poșta). 
 

 

 

FOARTE IMPORTANT: 

Pentru ca această cerere de afiliere să primească aprobarea Administrației, trebuie: 
✓ să răspundeți la toate întrebările; 
✓ să datați și să semnați în clar ultima pagină; 
✓ să însoțiți cererea de afiliere cu dovada de plată a taxei de înscriere (20 RON) 

(români în străinătate: 5 €) și a cotizației anuale (sau de o fracțiune trimestrială 
sau semestrială a acesteia) în cont: 
 

Asociația Ordinul Roza-Cruce A.M.O.R.C. 

IBAN: RO77 OTPV 1100 0095 9872 RO01 

OTP BANK ROMANIA 

 

✓ să atașați o fotografie de identificare cu dimensiunile 3,5 x 4,5 cm (opțional) și 
✓ să trimiteți ansamblul la sediul A.M.O.R.C.: 

 

A.M.O.R.C. ROMÂNIA 

 

Str. Popa Soare Nr. 22 

 

023983   Sector 2 

 

București – România 

 

                                                      

 Români în străinătate pot folosi contul Euro: RO34 OTPV 1100 0095 9872 EU01 



 Prin prezenta vă împărtășesc dorința mea de a mă afilia la Ordinul Roza-Cruce 
– A.M.O.R.C. 
 Dacă cererea mea de afiliere este acceptată, devin membru-susținător al 
asociației Ordinul Roza-Cruce A.M.O.R.C. și îmi iau angajamentul formal de a considera 
drept confidențiale învățăturile care îmi vor fi transmise. În cazul când, pentru orice 
motiv ar fi, eu voi pune capăt afilierii mele, mă angajez de asemenea să returnez la 
sediul Ordinului monografiile, manifestele, manuscrisele, buletinele lunare și, în 
general, toate documentele care îmi vor fi adresate pe durata afilierii mele. 
 Vă transmit alăturat confirmarea plății taxei mele de înscriere și a sumei 
reprezentând cotizația mea. Știu că aceasta este anuală dar că pot, dacă doresc, să adopt 
o reglare prin fracțiuni trimestriale sau semestriale achitate în avans. 
 Dacă nu voi fi admis în Ordin, eu voi fi informat în mod confidențial, și taxa de 
înscriere respectiv cotizația pe care le-am achitat îmi vor fi returnate. 
 

 

 

 Data:       Semnătura: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NU SCRIEȚI NIMIC ÎN CHENARUL DE MAI JOS 

 

 

  

Primit la data: 
 

 
 

 

 

 

Fotografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. înscrierii: 

Aprobat la data: 

Observații: 

  

 

 

 


