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Nr. __ din __.__.____ 

FORMULAR DE ADEZIUNE 
(valabil din data de 01.11.2018) 

 

Declar prin prezenta că doresc să mă alătur, în calitate de membru, Asociației Utilizatorilor QGIS 
din România. Confirm că am consultat Statutul Asociației Utilizatorilor QGIS – revizia nr. 2 din 01.11.2018, 
disponibil pe site-ul asociației la adresa qgis.ro și sunt de acord cu conținutul acestuia. Doresc să mă alătur 
Asociației Utilizatorilor QGIS ca membru în una din următoarele categorii: 

 Categoria A - organizații și colectivități mari, corporații cotizație anuală 750 EUR 

 Categoria B - organizații, companii și colectivități mici și medii cotizație anuală 500 EUR 

 Categoria C - membri individuali cotizație anuală 100 EUR 

 Categoria D - studenți și pensionari cotizație anuală 50 EUR 
 

Nume și prenume  
(persoană de contact pentru categoriile A și B) 

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

Țară ................................................. Localitate ............................................................................................... 

Stradă ............................................................................................................. Număr ...................................... 

Județ / sector ......................................................................................... Cod poștal ...................................... 

Telefon* ................................................................................................. Fax (opțional) ...................................... 

Telefon mobil* .......................................................................................................................................................... 

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

Organizația/instituția  

(pentru categoriile A și B) 
..................................................................................................................... 

Funcția persoanei de contact  

(pentru categoriile A și B) 
..................................................................................................................... 

Țară ................................................. Localitate ............................................................................................... 

Stradă ............................................................................................................. Număr ...................................... 

Județ / sector ......................................................................................... Cod poștal ...................................... 

Telefon ................................................................................................. Fax (opțional) ...................................... 

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

* se completează obligatoriu cel puțin unul din cele două câmpuri. 
 

Luând act de prevederile Statutului Asociației Utilizatorilor QGIS din România, în dorința de a 
participa la realizarea scopului propus de aceasta, precum și pentru a beneficia de drepturile prevăzute, 
confirm solicitarea înscrierii ca membru Categoria ......  

Prin semnarea acestui formular sunt de acord ca Asociația Utilizatorilor QGIS să colecteze 
informațiile de mai sus (personale și/sau ale organizației/instituției, după caz) în scopul înregistrării ca membru și transmiterii de comunicări sau alte informații dedicate membrilor Asociației. Activitățile se vor face cu 

respectarea Regulamentului UE nr. 679 din 27.04.2016 privind protecția datelor cu caracter personal ale 
persoanelor fizice și privind libera circulație a acestor date. 
 

Locație, dată, semnătură  (opțional ștampilă pentru categoriile A și B) 
........................................................................................................................ 
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