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Asociația pentru Promovarea Explorării și Cercetării Spațiului 

 

C E R E R E PENTRU DOBANDIREA CALITĂȚII DE MEMBRU APECS 

 

NUME: 

PRENUME: 

IDENTIFICAT/Ă CU CI SERIA      NR.               ELIBERAT DE                     LA DATA DE 

CNP: 

OCUPAȚIA: 

LOCALITATE: 

JUDEȚ: 

ȚARA: 

TELEFON: 

EMAIL (ales pentru corespondență) : 

Solicit dobândirea calității de membru1 al Asociației pentru Promovarea Explorării și 

Cercetării Spațiului. 

Declar că accept principiile și prevederile conținute în Statutul APECS astfel cum a fost revizuit  

și modificat de Adunarea Generală APECS, publicat pe site-ul: https://www.apecs-ngo.org 

Atașez dovada achitării taxei anuale de membru de 50 lei.2 

Taxa anuală poate fi plătită în contul IBAN RO76RNCB0672162533730001 deschis la Banca 

Comercială Română- Ag. Unirea Center, București, pe numele Asociația pentru Promovarea 

Explorării și Cercetării Spațiului. 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform Anexei 1 care face parte 

integrantă din prezenta cerere. 
Vă rugăm să trimiteți formularul completat și semnat însoțit de dovada achitării taxei la: 

email: apecs.contact@gmail.com 

În atenția: d-nei Ramona Nastasă  

                 Secretar General APECS 

 

Data,                                                                                                    Semnătura, 

                                                           
1 Calitatea de membru APECS se actualizează anual (1 ianuarie-31decembrie) conform art.9.1.1 din Statutul APECS 
2 Conform art.9.1.2 din Statutul APECS: ”Persoanele care dobândesc calitatea de asociat în cursul anului vor achita întreaga cotizație pe anul în 

curs chiar dacă vor deveni membri pe parcursul acestuia” 

https://www.apecs-ngo.org/
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ANEXA 1 

 

CONSIMȚĂMÂNT 

 

 

Subsemnatul/a______________________________________, membru/ă al/a organizației 

nonprofit Asociația pentru Promovarea Explorării și Cercetării Spațiului, prin prezenta consimt in 

mod expres, ca Asociația pentru Promovarea Explorării și Cercetării Spațiului, cu sediul social in 

București, strada Ana Davila 47-49, sector 5, număr în registrul Asociațiilor 40/10.10.2018, CIF 

40216357, telefon (+4)0726.670.494 , email: apecs.contact@gmail.com , să colecteze și să 

prelucreze datele mele cu caracter personal (nume, cod numeric personal, adresa de email, număr 

de telefon, etc.) doar în scopul bunei desfășurări a activităților specifice Asociației. 

Consimt în mod expres, ca datele cu caracter personal colectate și stocate de Asociația 

pentru Promovarea Explorării și Cercetării Spațiului să fie folosite în scopul transmiterii de 

informații către subsemnatul/a. 

Consimt, in mod expres ca destinatarii datelor mele cu caracter personal sa fie președintele, 

vicepreședinții, secretarul general, membrii conducerii asociației și că sunt de acord cu stocarea 

acestor date în arhiva Asociației pentru Promovarea Explorării și Cercetării Spațiului. 

Data:                                                                              Semnătura: 
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