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CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN ASOCIAŢIA SPECIALIŞTILOR ÎN TERAPIA 

TULBURĂRILOR DE LIMBAJ 

DIN ROMÂNIA 

A.S.T.T.L.R. 

Subsemnata/ul , domiciliat/a în  localitatea 

 Strada nr. bloc  etaj  ap. 

   tel.     Fax  e-mail

diplomă de licenţă în , absolvent 

al Facultăţii de  Universitatea 

, diplomă de absolvire a 

masteratului/studiilor aprofundate/ postuniversitare 

angajat al 

, sectorul (public sau 

privat) , având funcţia de  

înscrierea ca membru activ în A.S.T.T.L.R. 

solicit 

Menţionez că am luat la cunoştinţă prevederile  Statutului  ASOCIAŢIEI SPECIALIŞTILOR ÎN TERAPIA 
TULBURĂRILOR DE LIMBAJ DIN ROMÂNIA A.S.T.T.L.R pe care le 
accept şi mă angajez să le respect. 
Mă angajez să achit cotizatia anuala în valoare de 150 RON (contravaloarea primei cotizaţii reprezintă şi 
contravaloarea înscrierii ca membru activ al A.S.T.T.L.R.). 
Aceasta se poate achita în contul RO03BTRL01301205E81963XX, deschis la Banca 
Transilvania. 

Mă  angajez,  de  asemenea  să  susţin  şi  să  promovez  obiectivele  şi  activităţile  Asociaţiei 
A.S.T.T.L.R , prin mijloace legale şi să contribui la dezvoltarea Asociaţiei prin acţiunile mele. 

Mă angajez să plătesc la începutul fiecărui an calendaristic contravaloarea cotizaţiei anuale în contul 
asociaţiei. Înţeleg că neplata acestei sume, până la termenul de 01.05/a fiecărui an – reprezintă dreptul 
Comitetului Director de a-mi retrage dreptul de participare la Adunările Generale si de a şterge numele meu din 
Registrul membrilor asociaţi – echivalând cu “excluderea” mea dintre membrii asociaţiei A.S.T.T.L.R. 

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

Data Semnătura, 



În baza cotizaţiei anuale membrii activi ai Asociaţiei A.S.T.T.L.R beneficiază de 

următoarele facilităţi: 

 participarea la conferinţa anuală a asociaţiei în regim de gratuitate;

 publicarea articolelor de specialitate în volumele editate sub

egida Asociaţiei;

 consultanţă şi îndrumare ştiinţifică şi de specialitate din partea

membrilor fondatori ai Asociaţiei;

 posibilitatea utilizării în scopuri de informare şi documentare a

materialelor ştiinţifice şi de specialitate pe care membrii fondatori

ai Asociaţiei le pot pune la dispoziţie.
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