
 

Conferinta    ”Calitatea în construc ții: 
Ce ascund pre țurile prea mici?                
18 iunie 2015, Bucuresti 

                         Hotel Caro****, Bd Barbu Vacarescu 164A, 9:30-13:30 
 

 
FORMULAR DE PARTICIPARE 

 
INFORMAŢII DESPRE PARTICIPANT  
COMPANIE……………………………ADRESĂ……….……..……………..CUI……………...…………… 

NR. REG. COM…………………………TELEFON…..……….………………FAX……………….............. 

CONT IBAN ………….………………………………………BANCA …………………………….…............. 

PERSOANA  CONTACT…………………….………………FUNCŢIE ………………………..................... 

TELEFON MOBIL……………………..…….……… E-MAIL …….…………...…………..…....................... 

(va rugam sa completati cu litere MAJUSCULE)  

 

ÎNSCRIERE: Taxa de participare este de 100 euro+TVA pentru o persoana. Incepand cu a doua persoana, 
taxa de participare este de 70 euro+TVA pentru a doua persoana. 

Nr. participanti din cadrul aceleiasi 

companii 
 Taxa de participare  

Taxa de participare pentru 

membrii OAR 

 (include reducere de 25%) 

primul participant 100 75 

incepand cu al doilea participant 70 52 

Abonatii ARENA Constructiilor beneficiaza in plus de o reducere de 25%, pentru ei taxa este de : 

primul participant 75 56 

incepand cu al doilea participant 52 39 

Preturile sunt exprimate in euro si nu includ TVA 

 

 
Prin prezenta, confirmăm participarea următorilor reprezentanţi ai companiei noastre: 

Nume ………............………………….Funcţie …………........…….........E-mail.………………………………………. 

Nume ………………............………….Funcţie ……………........….........E-mail.………………………………………. 

Nume …………............……………….Funcţie ………........……….........E-mail.………………………………………. 

Total Plată ………… 
 

 
Participant                                                                                    Organiz ator: SC ARENA INFO SRL 

 
Vă rug ăm să transmite ţi formularul completat la contact@arenaconstruct.ro , 

arenaconstructiilor@gmail.com sau fax 021/222.97.67  sau 021/222.98.04 

CLAUZE 
Plata se face in lei, la cursul lei/euro al BNR din ziua plăţii, în contul SC Arena Info SRL nr. RO95BTRLRONCRT0227480601 
deschis la Banca Transilvania, cod fiscal RO32254147.  
Renunţarea la participare se aduce la cunoştinţă organizatorilor numai în scris (pe fax, cu semnătură şi ştampilă); În cazul în 
care anularea se comunică până la data de 8 iunie 2015, sumele plătite vor fi returnate, mai puţin 15% din suma totală, 
reprezentând cheltuieli administrative; În cazul în care anularea se comunică până la data de 12 iunie 2015, se va percepe o 
cotă de 35% din suma totală, reprezentând cheltuieli administrative; În cazul în care anularea se comunică după data de 15 
iunie 2015, sumele plătite nu vor fi returnate. 


