Nr. de înreg. ____/______

CERERE DE ADEZIUNE

Subsemnatul (numele şi prenumele) _________________________________, domiciliat
în ______________, strada __________________________ nr. ____ bl. ____ sc. ____
et. _____ ap. _____, sector/jud. ____________ cod poştal __________, luând
cunoştinţă de prevederile statutului Asociaţiei Pentru Accesul Liber la Informaţia
Digitalizată „OPALID” şi declarându-mă pe deplin acord cu Regulamentul de Ordine
Interioară al Asociaţiei OPALID (anexat), solicit, prin prezenta, adeziunea ca membru
susţinător al OPALID.
Consimt să plătesc 10 RON taxă de înscriere, precum şi o cotizaţie lunară de 35 RON
până la data de 05 a fiecărei luni. Precizez că sunt conectat fizic la infrastructura
OPALID.
Un membru poate beneficia de maximum 3 [trei] calculatoare proprii conectate fizic la
reţeaua OPALID, dintre care unul singur cu acces la internet.
Atentie: în cazul neconectării fizice la reţeaua OPALID, membrul trebuie să
completeze şi o cerere de conectare!
Date semnificative:
Locul şi data naşterii:
Naţionalitatea:
Act de identitate:
Telefon de contact:
Adresă de e-mail:

______________________
(zi/luna/an)
română
străină
cu doc. adresă legală
BI
CI
Paşaport
Legitimaţie de şedere
Seria _____ nr. _________ CNP
_____________________________
_____________________________

*toate câmpurile sunt obligatorii

Data,

Semnătura solicitant,

Au fost anexate Regulamentul de Ordine Interioară, precum şi Configuraţia pentru accesul in “Reţeaua OPALID”.
Cererea de adeziune şi anexa au fost completate în două exemplare. Datele se completează cu MAJUSCULE.
La predarea cererii, membrul este rugat să se prezinte cu un Act de identitate pentru validarea datelor.

Se va completa de către Consiliul Director
Aprob afilierea d-lui (d-nei) _______________________________ în conformitate cu
prevederile statutului Asociaţiei Pentru Accesul Liber La Informaţia Digitalizată “OPALID”.
Observaţii: ________________________________________________________
Nume şi prenume: _________________________________
Nume şi prenume: _________________________________
Data,

Semnătura,
Semnătura,

Anexă la Cererea de Adeziune nr. ____/______

CONFIGURAŢIE PENTRU ACCES ÎN “REŢEAUA OPALID”

Se va completa de către un Admin
Numele şi prenumele solicitantului: _____________________________________
Numărul de IP-uri solicitate (maxim 3): ____
Toţi parametrii de la protocolul de TCP/IP sunt setaţi automat (IP, DNS, WINS,
Gateway).

Nickname1:

___________________________________

Computer Name 1 / MAC2: __________________ / __:__:__:__:__:__
Computer Name 2 / MAC:

__________________ / __:__:__:__:__:__

Computer Name 3 / MAC:

__________________ / __:__:__:__:__:__

Hostname3:

___________________________________

Workgroup:

___________________________________

Nickname-ul trebuie să înceapă cu o literă şi poate conţine doar: litere, cifre, _ , Nickname-ul va fi unic într-un Workgroup, rezervându-se în ordinea înscrierii în Asociaţie.
Denumirea dată la „Computer Name” trebuie să înceapă cu o literă sau cifră, şi nu poate
să conţină următoarele caractere: ` ~ ! @ # $ ^ & * ( ) = + [ ] { } \ | ; : ‘ “ , < > / şi ?
Modificarea Computer Name-ului nu este permisă fără acordul unui administrator de
reţea.
Setările de reţea au caracter temporar şi pot fi modificate numai la solicitarea
admin-ului.

Numele şi prenumele admin-ului:
_____________________________________

Data,

Semnătura,

Pentru modificarea datelor de contact (ex. e-mail, telefon) vă rugăm să înaintaţi o cerere unui Admin. Modelul acestei cereri
poate fi găsit pe site-ul oficial al Asociaţiei (sau poate fi furnizat de către un membru asociat).
Pentru orice probleme legate de configuraţia calculatorului personal vă puteţi adresa unui Admin; o listă completă cu
persoanele desemnate poate fi găsită pe site-ul oficial al Asociaţiei.
1
este obligatoriu să fie folosit în programele oficiale de comunicare ale asociaţiei OPALID.
2
Aflarea MAC Address-ului: START Æ Run.. cmd [enter]Æ se tasteaza ipconfig /all [enter]. Va fi listata sub numele de
„Physical Address”. Procedura este valabila pentru Windows 2000 / XP
3
Hostname-ul este de forma nickname.nume_workgroup.opalid.ro.

