
Formularul de aderare și anexa completate pot fi transmise prin următoarele metode asociației Societatea 
Astronomică Andromeda: 1. prin poștă la sediul asociației; 2. prin email, scanat; 3. poate fi predat personal 
unui membru al asociației cu ocazia întâlnirilor periodice sau la un sparparty. De asemenea formularul 
poate fi completat și transmis online pe pagina de internet www.astrocluj.ro/admembru.html . 

SOCIETATEA ASTRONOMICĂ ANDROMEDA, 
Piața Timotei Cipariu, Nr. 9, Bl. 1A, Ap. 69/4, 

Cluj-Napoca, Județul Cluj, 
CIF: 28024360 

web: www.astrocluj.ro, 
email: contact@astrocluj.ro 

Tel: 0724754024, 0745588358 
 
 

 
FORMULAR DE ADERARE 

- MEMBRU - 
 

Subsemnatul/Subsemnata ............................................................. având CI/ BI seria:....................., 
Nr. ....................., cu domiciliul în .................................. Str. ..........................................., 
Nr..........., bloc......., sc......, ap. ........, Județ/Sector.......................Cod poștal....................... 
Tel:....................... Fax: ....................... Mob: ....................e-mail:......................................., solicit 
înscrierea ca membru în Asociația SOCIETATEA ASTRONOMICĂ ANDROMEDA. 
 
Declar că am citit Statutul Asociației SOCIETATEA ASTRONOMICĂ ANDROMEDA, și 
Regulamentul de aderare și sunt de acord cu toate prevederile acestor documente. 
 
Prin completarea și transmiterea formularului de aderare mă angajez să particip la realizarea 
obiectivelor propuse de Asociația SOCIETATEA ASTRONOMICĂ ANDROMEDA, să susțin 
sub toate aspectele, inclusiv material, activitățile realizate de Asociația SOCIETATEA 
ASTRONOMICĂ ANDROMEDA și să nu prejudiciez interesele Asociației SOCIETATEA 
ASTRONOMICĂ ANDROMEDA. De asemenea înțeleg că statutul de membru deplin este un 
privilegiu acordat de către Consiliul Director al Asociației doar membrilor colaboratori voluntari 
care au susținut și s-au implicat în constant în activitățile SOCIETĂȚII ASTRONOMICE 
ANDROMEDA. 
 
Sunt de acord ca datele mele de identificare și contact să fie utilizate pentru a primi materiale 
informative sau înștiințări cu privire la activitățile SOCIETĂȚII ASTRONOMICE 
ANDROMEDA. 
 
 
Data        Semnătura 
…………………………      ………………………… 
 
________________________________________________________________________ 
Această rubrică nu se completează 

 
Avizat favorabil / nefavorabil     Data: ...................... 
 

Consiliul Director 
(semnătură și ștampilă) 

 
 



Formularul de aderare și anexa completate pot fi transmise prin următoarele metode asociației Societatea 
Astronomică Andromeda: 1. prin poștă la sediul asociației; 2. prin email, scanat; 3. poate fi predat personal 
unui membru al asociației cu ocazia întâlnirilor periodice sau la un sparparty. De asemenea formularul 
poate fi completat și transmis online pe pagina de internet www.astrocluj.ro/admembru.html . 

A$EXĂ 
la formularul de aderare 

 
1. Informații personale 

Nume:                                                             Prenume: 
Adresa : Str.                                          Nr.                      Bloc                      Apt.            
Localitate :                                            Județ : 
Adresa de corespondență (dacă e diferită de cea de domiciliu): Str.                                
Nr. :         Bloc :        Apt. :        Localitate :                                      Județ : 
Gen (bifați) :          Masculin                                      Feminin 
Data nașterii : ziua:                  luna:                          anul: 
Telefon : Email : 
Ocupația : 
Domeniul de activitate : 
Studii absolvite (bifați)  :  gimnaziu (8 clase)      liceu/școala tehnică      facultate 

 masterat                         doctorat  
 

2. Motivație 
În maxim 10 rânduri vă rugăm să ne spuneți de ce doriți să fiți membru al Societății 
Astronomice Andromeda,  cum veți contribui la activitățile asociației, experiența 
dvs. de până acum în observarea cerului. 

 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
3. Ce instrumente (telescoape, binocluri) dețineți deja sau intenționați pe viitor 

să vă achiziționați ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 
Data completării      Semnătura 


