
 

 

 

Taxa de participare 

 

 

 

 

Modalitatea de înscriere  

 

 

 

 

 

Deplasarea şi cazarea  

 

 

 

 

 

 

Limba de lucru a conferinţei 

Credite şi număr de ore de 
pregătire profesională continuă 

 

 

 
 

Condiţii de anulare  

 

 

 

 

 

Informaţii despre conferinţă  
� 140 EUR (fără TVA 24%)  

� 65 EUR (fără TVA 24%): tarif special pentru reprezentanţii din mediul academic 

(cadre didactice, studenţi etc.) şi ai administraţiei publice centrale şi locale   

Taxa include participarea la sesiunile de lucru, mapa evenimentului, pauzele de 

cafea, masa de prânz şi cocktail-urile.  

Înscrieţi-vă on-line: www.business-review.ro/events pe pagina dedicată 

evenimentului sau completaţi şi returnaţi formularul de înscriere ataşat pe e-mail: 

events@business-review.ro sau la fax: +4021 204 88 99. Persoana de contact: Ioan 

Maxim, Project Manager, Business Review Events, tel: +4031 040 09 31 

Înscrierea va fi confirmată după efectuarea plăţii taxei de participare. Termenul 

limită pentru înregistrare şi plată este 22 septembrie.  

Participanţii sunt responsabili cu efectuarea formalităţilor de călătorie şi cazare. 

Un număr limitat de camere la tarife preferenţiale (cod de rezervare: TUCA) este 

disponibil până în data de 20 septembrie. Rezervările de camere vor fi confirmate 

în funcţie de disponibilitatea hotelului. Pentru detalii, vă rugăm să contactaţi 

Hotelul Intercontinental la tel.: +4021 305 10 16, fax: +4021 312 08 85 sau e-mail: 

adina.gheorghe@interconti.ro sau Athénée Palace Hilton Bucureşti la tel.: +4021 

303 37 77, fax: +4021 315 38 13 sau e-mail: reservations.bucharest@hilton.com 

Engleză. Se va asigura traducere simultană.  

Evenimentul va beneficia de un număr de ore de pregătire profesională continuă 

potrivit dispoziţiilor în vigoare (în curs de aprobare). În ceea ce priveşte delegaţii 

din alte state, unde atestarea CPD/CLE este obligatorie, organizatorii vor furniza 

un Certificat de Participare pentru această conferinţă. În funcţie de regulile 

Baroului/Asociaţiei juridice din care faceţi parte, Certificatul poate fi folosit pentru 

a obţine acreditarea echivalentă în jurisdicţia dumneavoastră. 

Anularea participării se face prin notificare prealabilă, trimisă în scris. Se va 

returna 50% din valoarea taxei de participare dacă notificarea a fost trimisă până 

cel târziu în data de 6 septembrie 2010. Taxa nu se mai rambursează pentru 

anulările care survin după această dată. Sub rezerva existenţei unui acord în acest 

sens înainte de eveniment, înscrierea poate fi transferată pe numele unei alte 

persoane din cadrul aceleiaşi organizaţii, fără costuri suplimentare, sub rezerva 

actualizării datelor de înscriere. Organizatorii pot aduce modificări minore 

conţinutului şi programului sau în ceea ce priveşte lectorii.  

http://www.business-review.ro/events�
mailto:adina.gheorghe@interconti.ro�
mailto:reservations.bucharest@hilton.com�


 

 

 

Eveniment nr. TUC/ICC 
272809 
Termen limită de înscriere:   
22 septembrie  

 

 

 

 

 

 

 

Taxa de participare 

 

 

 

Modalitatea de plată 

 

 

 

 

 

 

Cerinţe alimentare speciale (din 

motive religioase sau medicale) 

 

Formular de înscriere  

Nume ……………………………………………………………………………………….. 

Societatea ………………………………………………………………………………….. 

Funcţia ………………………………………………..…………………………………….. 

Adresa  ……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………….. 

Oraş/stat …………………………………….…………. Cod poştal ……………….……. 

Ţara …………………………………………………… E-mail …………………………… 

Tel ………..………………………………….…… Fax …………………………………… 

CUI/CIF ……………….…….…… Nr. Registrul Comerţului ………………………...….. 

Cont …………………………………………………………………….…………………... 

Banca ………………………………………………………………….……………………. 

� 140 EUR (fără TVA 24%) 

� 65 EUR (fără TVA 24%): tarif special pentru reprezentanţii din mediul academic 

(cadre didactice, studenţi etc) şi ai administraţiei publice centrale şi locale  

Dacă vă calificaţi pentru tariful special de 65 EUR, vă rugăm să furnizaţi 

documente justificative cu privire la statutul dvs.   

Prin transfer bancar/telegrafic către: SC Bloc-Notes Media SRL. Nr. Registrul 

Comerţului: J40/396/2010. CUI/CIF: RO 26394790. Sediu social: Str. Viesparilor nr. 

50, bl. 34, sc. 1, et.  4, ap. 18, Bucureşti, România. Punct de lucru: Str. Italiană nr. 10, 

et. 2, ap. 3, Bucureşti, România. Cod SWIFT RZBRROBU Pentru plăţi în lei (RON):  
RO80 RZBR 0000 0600 1228 2742. Pentru plăţi în Euro (EUR): RO18 RZBR 0000 

0600 1228 2791 la Raiffeisen Bank, Sucursala Unirii, Piaţa Unirii, nr. 1, sector 3, 

Bucureşti 030119, România.  

Vă rugăm să specificaţi „Eveniment nr. TUC/ICC 272809” pe orice ordin de plată. O 

factură proformă va fi transmisă la momentul înscrierii la eveniment, urmând ca 

factura finală să fie emisă la încasarea taxei de participare. Plata se va efectua 

până cel târziu 22 septembrie.   

Vă rugăm să specificaţi clar cerinţele alimentare speciale: …………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 
 


