
                                                                                               Regulament de participare             

                                                                                     SCoP: Seminarii de Competenta Profesionala 

 

 

 

1. La cursurile/seminariile organizate de A.R.T.A., MBF Proiect Invest  și OAR pot 
participa arhitecți stagiari, tinerii arhitecți și persoanele interesate de domeniul 

tehnic (montatori pardoseli, ingineri, arhitecți cu drept de semnǎturǎ etc). 
 

2. Participarea arhitecților stagiari și a tinerilor arhitecți (care au absolvit 
universitatea de mai puțin de doi ani ) este gratuitǎ, ȋn limita locurilor 

disponibile ( 50 de locuri pentru arhitecti si 15 pentru montatori) ȋn locația 
(orașul) ȋn care se desfǎșoarǎ cursul/seminarul la care participanții doresc sǎ se 

ȋnscrie.  
 

3. Transportul arhitecților stagiari va fi decontat ȋn limita unui buget de 60 
lei/persoanǎ, ce va reprezenta echivalentul ȋn RON al biletului de tren clasa a II-

a, pe distanța dintre localitatea ȋn care acesta ȋși desfǎșoarǎ activitatea și 

localitatea ȋn care se desfǎșoarǎ cursurile/seminariile. 
 
4. Pentru a participa la cursuri/seminarii, tinerii arhitecți și arhitecți stagiari 

trebuie sǎ ȋși anunțe și confirme prezența prin completarea formularului de 
ȋnscriere tip, prezent ȋn anexǎ și trimiterea lui pe adresa de e-mail 

scop.info@yahoo.com. 
 

5. Termenul limitǎ pentru trimiterea formularelor este 15.08.2013. 
 

6. Termenul limitǎ de transmitere al opiniilor și sugestiilor vis-a-vis de temele 
propuse este 31.07.2013. 

 
7. Varianta definitivǎ a programului va fi comunicatǎ de cǎtre organizatori pȃnǎ la 

data de 05.08.2013. 
 

8. Organizatorii ȋși rezervǎ dreptul  de a completa sau modifica prezentul 
regulament numai cu acordul tuturor partenerilor și sponsorilor și doar ȋn 

contextul comunicǎrii modificǎrilor ȋn mod public, cu minim 2 sǎptǎmȃni ȋnaintea 
ȋnceperii proiectului. 

 
9. Participanții sunt de acord ca datele cu caracter personal completate în timpul 

procesului de înregistrare, inclusiv nume, adresă de corespondenţă, număr de 
telefon şi adresă de email să poată fi prelucrate, păstrate, comunicate şi folosite 

în scopul şi în contextul cursului/seminarului. În cazul în care o persoană nu 
transmite datele solicitate cu ocazia înregistrării, acea persoană nu va fi eligibilă 
să participe. Participanții au dreptul de a accesa, revizui, rectifica, bloca sau 

şterge orice date cu caracter personal deţinute de A.R.T.A. în legătură cu 
seminarul/cursul, transmiţând un mesaj către A.R.T.A. la adresa de email de 

contact. Operatorul de date este A.R.T.A., iar destinatarii datelor sunt parteneri 
ai evenimentului, agenţii şi entităţile afiliate implicate în proiect. 


