
 
 

ASOCIAŢIA PENTRU STUDIUL JOCURILOR DE NOROC – RASG – Romanian 

Association for the Study of Gambling 

 

Prin prezenta vă informăm cu privire la Cursul de formare profesională continua 

Diagnostic, evaluare și intervenție în tulburări ale limbajului 
Tulburări specifice de învățare 

Tematica: 

- Legislație specifică și cu implicații asupra TSI 

- Procedura de evaluare și întocmirea dosarului pentru a beneficia de cele mai complexe 

servicii 

- Diagnostic pozitiv și diferențial 

- Evaluare complexă 

- Planuri de intervenție personalizate 

- Studii și prezentări de cazuri TSI – dislexie, disgrafie. 

- Recomandări pentru profesorul de sprijin, pentru logoped, pentru profesorul din cabinete 

de asistență psihopedagogică. 

- Echipa multidisciplinară – școală, sistem sanitar, familie, servicii conexe.  

 

In data de 02.06.2018, sambata, va asteptam la Cluj Napoca sa discutam despre TSI - diagnostic, 

evaluare complexa, interventia in echipa pluridisciplinara.  

Locatia va fi comunicata celor inscrisi in apropierea datei evenimentului. 

Pentru inscriere va rog trimiteti mail la office@rasgcluj.org sau ramonatodirita@yahoo.com cu  

Numele si prenumele 

CIF/CNP 

Adresa sediului/din cartea de identitate 

Serie si nr de buletin 

1. Doresc diploma/adeverinta cu credite de la CPR (atunci veti atasa la dovada platii si 

copie dupa atestatul de libera practica de la una din Comisiile de psihologie clinica si 

psihoterapii sau de psihologie educationala si paihopedagogie speciala). 

2. Doresc adeverinta fara credite 

3. Nu doresc nici diploma nici adeverinta 

Plata cursului (650 de lei) se face in contul RASG Asociatie RO10BTRL01301205H74501XX 

cu mentiunea EVENIMENT PROFESIONAL TSI. Daca se face inscrierea și plata pana la 

11.05.2018 taxa este redusa cu 150 de lei - suma finala va fi 500 lei!!! 

Pentru detalii si lamuriri sunati sau trimiteti sms la 0747094972 de luni pana vineri intre orele 

9:00-12:00. 

Cei interesati de credite de la Colegiul Psihologilor vor primi si aceste credite. Ceilalti 

participanti interesati vor primi adeverinta de participare. 



 
CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

 

Subsemnatul(a)_________________________________________________________________ 

 

CNP|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|domiciliat(ă) în localitatea 

_______________________________ str. ___________________________________ nr. 

______ bl. _______ sc. _______ap. ____________judeţul ________________telefon 

_______________________ 

 mail __________________@____________ CI seria ______ nr _____________ eliberat de 

____________________ la data de ____________________.  

Date facturare: 

Nume complet instituție…………………………………………………………........................... 

din localitatea…………………………..Str. ……………………….Nr…………Județul………… 

având CUI/CIF……………………………Nr. Reg. Comerț…………………………………….. 

Ultima şcoală absolvită 

______________________________________________________________Atestat de liberă 

practică în domeniul (domeniile) _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Locul de muncă_________________________________________profesia, 

funcţia___________________ 

Mă angajez să trimit scanata prezenta cerere și dovada plații, de asemenea și atestatul de liberă 

practică, și voi aduce cererea in original la curs. 

Prin prezenta vă rog sa îmi aprobaţi înscrierea la cursul de formare şi pregătire continuă  

 

 

CURS TSI 650 lei (500 lei cu plata pana la termenul stabilit) 

 

 

Data şi localitatea ______________________Semnătura______________________________ 

 


