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NUME: 

PRENUME: 
 

NUME VECHI: NUME NOU: 

 
 

TITLUL/GRADUL PROFESIONAL: 

□ Medic primar urolog □ Medic specialist urolog □ Medic rezident urolog 

□ Medic specialist de altă specialitate □ Medic primar de altă specialitate 

□ Doctor în medicină □ Profesor □ Conferenţiar □ Şef de lucrări 

□ Cercetător ştiinţific □Asistent medical în urologie □ Non-medic 

CALITATEA DE MEMRU A.R.U.: 

□ ACTIV □ JUNIOR □ SENIOR □ AFILIAT 

□ ASOCIAT (Membru S A.M.U) 

□ CORESPONDENT ACTIV □ CORESPONDENT JUNIOR 

ANGAJAT □ DA □ NU 

 
ADRESĂ PROFESIONALĂ ACTUALĂ: 

(instituţie, clinică/secţie/compartiment, stradă, număr, sector, cod poştal, oraş, judeţ) 
 
 

 

 

Telefon: Fax: 
 

E-Mail 1: 
 

 inseraţi obligatoriu prefixul zonal 

Către 
Asociaţia Română de Urologie 
Intr. Glucozei nr. 37 - 39, 
tronson 1, parter, sector 2 
Bucureşti, România 
Telefon/Fax: 021-3007570 

E-mail: aru@.aru.ro 

FORMULAR DE ACTUALIZARE 

A DATELOR PERSONALE 

MEMBRI A.R.U. 



ADRESĂ PRIVATĂ ACTUALĂ: 

(stradă, număr, bloc/scară/etaj/apartament, cod poştal, sector, oraş, judeţ) 
 

 

 

 

Telefon: Fax: 
 

Cell: E-Mail 2: 

 inseraţi obligatoriu prefixul zonal 
 

SUNTEŢI MEMBRU AL COLEGIULUI MEDICILOR? 

□ DA □ NU 

ADRESA LA CARE DORIŢI SĂ PRIMIŢI CORESPONDENŢA A.R.U. şi E.A.U.? 

□ Profesională □ Privată 
 

Pentru a fi validă, Cererea de adeziune la A.R.U. trebuie completată la toate 
rubricile. 

Prin Hotărârea Comitetului Director al A.R.U. din 31.03.2018, au fost stabilite 
următoarele nivele ale cotizației de membru începând cu 01.01.2018: 

Membrii activi, afiliaţi şi corespondenţi activii: 150 Euro 
Membrii juniori şi corespondenţi juniori: 40 Euro 
 Membrii seniori şi Membrii asociaţi: fără taxă. 

Prin decizia Comitetului Director A.R.U. din 31.03.2018, plata cotizației anuale de 
membru se va face până la data de 31 mai a fiecărui an; restanţe mai vechi de un an 
la plata cotizației conduc la retragerea calităţii de membru. 

Nivelul de cotizare al fiecărui membru creşte cu 10 Euro/an, dacă acesta doreşte să 
primească Revista Romană de Urologie în format fizic. Pentru solicitanţii de afiliere la 
A.R.U., plata cotizaţiei se va efectua doar după primirea confirmării oficiale a calităţii 
de membru din partea Secretarului General. 

Plata cotizației se va face prin virament bancar în contul A.R.U : RO 03 BRDE 
410 SV 21869374100, BRD-G.S.G. Filiala Calderon (vezi portal www.aru.ro). La 
efectuarea plăţii, specificaţi obligatoriu numele şi prenumele membrului, 
precum şi scopul plăţii („cotizație membru A.R.U. pentru anul ….”). 

Calitatea de membru A.R.U. conferă automat calitatea şi drepturile de membru al 
Asociaţiei Europene de Urologie (E.A.U.) fără plata suplimentară a unei taxe 
individuale către E.A.U. de către un membru al A.R.U. 
Prin Convenţia încheiată de A.R.U. cu E.A.U., de la data de 01.04.2005, A.R.U. se 
obligă să plătească anual o taxă E.A.U. „în bloc” pentru toţi membrii săi. 

 
 
 
 

Data actualizării: Semnătura membrului (şi parafa pentru medici): 


