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Jahresmitgliedsbeiträge, Gebühren, aktive Mitglieder usw. 

Cotizații, taxe, membri activi etc. 

 

Kurzfassung : (detaillierter unten auf Rumänisch) 

faq – oft gestellte Fragen: 

1. Wie (wo) kann ich meinen Beitrag zahlen? – Antwort hier! 

2. Wann, was und wieviel soll ich als Mitglied zahlen? – Antwort hier: 

 
 

Was... Zahlung (Friste und Formen) Wie viel?* 

 
 
 
 
 

Jahresmitgliedsbeitrag 

normal: bis 31. Mai 150 Lei 

ermäßigt: bis 15. März 100 Lei 

Studierende - normal: bis 31. Mai 75 Lei 

Studierende - ermäßigt: bis 15. März 50 Lei 

verspätet: bis Ende des Jahres 150 Lei 

noch verspäteter: ab 1. Januar des folgenden Jahres 300 Lei 

 
 
 

Beitrittsgebühr 

Studierende und Lehrkräfte DaF/DaM/DFU beim ersten 
Beitritt / bei der ersten Anmeldung in den Verband 

0 Lei 
(100% 

ermäßigt) 

Alle beim 2. Beitritt (bei Rückkehr) in den Verband – wir 
haben die Daten ab 2015, deswegen nur ab 2015! (für 
Mitglieder, die vor 2015 im Verband waren, gilt diese 
Gebühr nicht) 

300 Lei 

 
Gebühren für 

Veranstaltungen 
(Konferenzen, Seminare 

usw.) 

normale volle Gebühr 100% 

“normale” early birds: Friste je nach Veranstaltung 40-50% 

“alte” early birds (Mitglieder seit…) 20/30-50% 

* Diese Zahlen gelten für 2019. 

 

Plata cotizației APLGR pentru anul curent se face până la 31 mai. Membrii care nu au 

plătit, sunt considerați suspendați de la 1 iunie, adică nu mai au drept de vot în anul respectiv 

(art. 11 din Statut). Mai pot plăti până la 31 decembrie, după 31 decembrie, dacă nu au plătit, 

sunt considerați retrași, iar Adunarea generală (AG) următoare decide excluderea lor. Dacă 

http://www.deutschlehrerverband.ro/
http://www.deutschlehrerverband.ro/plati-pentru-aplgr/
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achită după 31 decembrie, dar înainte de AG următoare, vor plăti o penalitate de 100% din 

cotizația aferentă anului anterior celui în care plătesc. După excludere din motiv de neplată a 

cotizației, foștii membri se pot reînscrie cu plata taxei de înscriere (v. mai jos). 

 

Consiliul Director (CD) stabilește suma aferentă cotizației anuale, de fiecare dată înainte 

de 1 ianuarie. CD poate stabili reduceri ale cotizației pentru cei care achită devreme sau pentru 

anumite categorii de membri. 

 

Pentru anul curent, cotizația este de 150 lei. Membrii care achită până la 15 martie au 

cotizația redusă la 100 lei. Studenții au cotizația redusă la jumătate și plătesc 50 lei până la 15 

martie sau 75 lei după 15 martie. Pentru situații speciale, CD poate lua în discuție și decide 

eventuale reduceri. Acestea vor fi aduse la cunoștința AG. 

 

Membrii au dreptul de a beneficia de reduceri de taxe la activitățile APLGR în funcție și 

de vechimea în asociație. Deoarece nu există o evidență strictă a membrilor din partea fostelor 

CD-uri, vechimea maximă recunoscută este „2015 sau anterior”. CD poate stabili treptele de 

reducere pentru fiecare activitate în parte, în funcție de situația financiară, respectând principiul 

favorizării membrilor mai vechi. 

 

Astfel, ca exemplu, pentru conferința din 2020, s-a procedat astfel cu taxele de „early 

bird”: 200 lei taxa pentru membrii mai noi (din 2019), 180 pentru cei din 2018 sau anterior. 

Stabilim taxele pe un asemenea model, care poate varia în funcție de necesitățile financiare ale 

momentului. 

 

Pentru înscrierea în asociație, statutul prevede o taxă. Taxa va fi echivalentul cotizației 

pe 2 ani de la nivelul anului când se încasează, fără reducere. De exemplu, în anul curent, taxa 

de înscriere este de 300 lei. 

 

CD a decis pentru anul curent ca taxa de înscriere să fie redusă 100% (eliminată) pentru 

toți viitorii membri aflați la prima înscriere în asociație. Deoarece avem o situație clară a 

membrilor începând din 2015, această taxă este valabilă pentru cei care au fost membri 

începând din 2015 și au ieșit între timp din asociație. Pentru situații individuale speciale, CD 

poate reduce taxa de înscriere. Aceste reduceri vor fi aduse la cunoștința AG. 

Prin urmare: 

Reînscrierea în APLGR pentru profesori de germană sau care predau în limba germană 

care au fost membri înainte de 2015 se poate face fără plata taxei de înscriere. Pentru cei care 

au fost membri în 2015 sau ulterior, reînscrierea se face cu plata taxei de 300 lei. Pentru situații 

speciale adresați o solicitare membrilor CD pe adresa vorstand@deutschlehrerverband.ro și 

aceasta va fi luată în discuție imediat și se va decide dacă se poate reduce taxa de înscriere.  

 

Vechimea în asociație nu este singurul criteriu luat în calcul la acordarea de facilități. 

Sunt considerați membri activi cei care participă în mod constant și efectiv la activitățile 

APLGR și ajută în diferite forme, cum ar fi: 

http://www.deutschlehrerverband.ro/
mailto:vorstand@deutschlehrerverband.ro
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- participarea la organizarea activităților, 

- reprezentarea APLGR la activitățile altor organizații, 

- atragerea/înscrierea de noi membri, 

- atragerea de fonduri / sponsorizări, 

- direcționarea celor 2% din impozit către APLGR, 

- participarea la activitățile APLGR, 

- susținerea de activități de formare gratuite în cadrul activităților APLGR (referent 

neplătit la conferințe, de exemplu), 

- susținerea de activități de prezentare / reclamă pentru APLGR în afara activităților 

APLGR (cercuri pedagogice, seminarii și conferințe ale altor organizații), 

- orice alte forme de reclamă pentru APLGR, care pot aduce membri și / sau 

fonduri 

 

În funcție de nivelul de implicare, membrii au prioritate la toate activitățile APLGR, 

inclusiv la numeroasele activități commune cu partenerii noștri (ZfA, Goethe-Institut, Ministerul 

Educației etc.) 
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