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                                               CERERE ADEZIUNE 

Către  

Asociaţia Romanian Game Developers Association, 

Firma…………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

cu sediul în …………………………, str.………………………………….……… nr ………..Bl…………sc…..…ap…….……, 
jud/sect……………………………..……., Tel…….…………..………………….., mob.………………………………………..…, 
E-mail:……………………………………………………..………  web:…………………....………….………………………………., 
Cod fiscal:……….………….……………Reg Comerţului ………..………….……………………………………………………., 
nr.cont………………………………………………….….., Banca………………..…………………………………, reprezentată 
de dl/dna…………………………….............................. în calitate de ……………………………………………………….. 

Vă rugăm să ne admiteţi aderarea, cu statut de membru deplin, la Asociaţia Romanian 
Game Developers Association incepand cu data de ………………….     Suntem de acord cu STATUTUL 
asociaţiei şi ne angajăm să-l respectăm împreună cu hotărârile şi deciziile luate conform statutului 
şi regulamentului de organizare şi funcţionare. 

Mă angajez ca, în cazul în care cererea este aprobată, să achit cotizaţia anuala in valoare 
de …………………………. . 

Am luat la cunostinta faptul ca aceasta adeziune este valabila pe o perioada 
nedeterminata. In momentul in care voi dori sa renunt la statutul de membru deplin / sa schimb 
nivelul cotizatiei pentru anul urmator,  o voi face trimitand o nota oficiala prin email catre RGDA la 
adresa andreea.per@rgda.ro cu minim o luna inainte de urmatoarea Adunare Generala a 
asociatilor / inainte de un an nou calendaristic. Renuntarea / schimbarea va avea efect incepand 
cu noul an calendaristic.    

 
Beneficiar: Asociatia RGDA, Cont: RO04INGB0000999904237993, CIF – 32749618, ING 

Bank, Sucursala Ion Mihalache, Bucuresti. 
Persoana care reprezintă organizaţia (are drept de vot în cadrul Adunării Generale):  

 Dl  Dna  Prenume........................................ Nume............................................   
Funcţia: ..............................................  e-mail: ............................................................... 

Declar pe proprie răspundere că datele din prezenta adeziune sunt corecte. Ele pot fi 
folosite strict pentru uzul intern al Asociaţiei. 

Cererea de Adeziune, se va completa cu MAJUSCULE şi în două exemplare. 

Data,        Semnătura, stampila 

 

           …………..        ………………………………. 

 
 
Documentul inregistrat sub numarul………………/……………………in Registrul de evidenta a membrilor Asociatiei 
Romanian Game Developers Association. 
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