
 

 

 

 

 

 

Către: Asociația Națională pentru Securitatea Sistemelor lnformatice - ANSSI 
 

 
 

 
  

Subsemnatul(a) ................................................................................  cu  domiciliul 

în .................................................. strada ................................................ nr. ......... 

bloc ......., scara ........, etaj ......, ap. ......, sector ........., posesor(are) a Bl I Cl seria 

............. nr. ............................, eliberat(ă) la data de ............................... de către 

Secția de Poliție ........................... având cod numeric personal ……………............... 

în calitate de persoană fizică I reprezentant al societății comerciale 

..................................................... cu sediul în .................................... localitatea 

........................... jud./ sect. ...................... cod postal ....................., înmatriculată 

la R.C. cu nr. ........................., având Cod Fiscal nr. .................. vă rog să acceptați 

înscrierea mea I a  societății pe care  o  reprezint  ca  membru în Asociația 

Națională pentru Securitatea Sistemelor lnformatice, în categoria ........................ 

(de ex: membrilor activi, colaboratori, membrii onorifici etc.) 

 

Declar că am luat cunoștință și mă angajez să respect prevederile Statutului 

asociației și hotărârile Adunării Generale. 

 

Anexez Formularul - Adeziune. 

 

Data           Semnătura 

LS. 

 
  



 

 

 

 

 

 
Nume  Denumirea …………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresă facturare…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresă corespondență……………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon…………………………………..Fax……………………………………………………..Website…………………….. 

Date 

Persoană fizică 

Domiciliul în ………………….., strada …………….…… nr. ……, bloc ………….., scara ………, etaj ………, 

ap. ……., sector …….., posesor(are) a BI/CI seria …………, nr. ……………………., eliberat(ă) la data 

de ………………. de către Secția de Poliție …………………….., având cod numeric personal……………… 

Companii 

Nr. Înreg. Reg. Comerț …………………………………………….. Cod fiscal……………………………………………… 

Cod IBAN ………………………………………………… Banca .……………………………………………………............... 

Persoana care reprezintă organizația (are drept de vot în cadrul Adunării Generale): 

□Dl □ Dna    Prenume ……………………………………………. Nume …………………………………………………… 

Funcția:……………………………………………, e-mail………………………………………………………………………….. 

Persoană de contact 

□Dl □ Dna    Prenume ……………………………………………. Nume …………………………………………………… 

Funcția:……………………………………………, e-mail………………………………………………………………………….. 

 
Prin prezentul formular confirm adeziunea la ANSSI și recunosc că am luat cunoștință de 

prevederile Statutului Asociației, mă oblig să promovez obiectivele ANSSI, să particip și să 

susțin activitățile acesteia, mă oblig să achit taxa de adeziune și contribuția anuală. Mă voi 

abține de la orice acțiune care dăunează prestigiului și intereselor ANSSI și a membrilor ei. 

 
 
Data           Semnătură 

           L.S. 


