
 
 

organizează 

 

Managementul deșeurilor după Pactul Ecologic European 

 

11 mai 2021 

Sala Panoramic, Etajul 5, Hotel Marshal Garden  

Calea Dorobanților, Nr. 50B, Sector 1, București 

 

Conferință în sistem hibrid (prezență fizică în sală și online) 

 

Formular de înregistrare 
Participanți 
 
Nume:  Prenume:  Telefon:    E-mail: Funcție*:  
 
 
Companie / Instituție: 
 
CUI: Registrul Comerțului: 
 
Banca: 
 
Cont:  
 
Persoană de contact 
 
Nume:  
 
Funcţie în companie: E-mail:  
 
Telefon fix:  Telefon mobil: 
 
Adresa de corespondenţă: 
 
Adresa de facturare: 
 
Toate campurile sunt obligatorii. 
 
 

 

Completarea acestui formular de înregistrare reprezintă acceptul dumneavoastră pentru 

procesarea datelor de către Infatigabil SRL, în vederea emiterii facturii fiscale necesare achitării 

taxei de participare la eveniment.  Prezentul formular ține loc de Contract între părți.  

  

 



INFORMAŢII PRIVIND ÎNREGISTRAREA  
 

 Taxa de participare este de 300 lei și este valabilă pentru un participant  

 Plata se va efectua înainte de eveniment, după primirea facturii din partea 

Organizatorilor 

 Dreptul de participare poate fi transferat către alte persoane din companie / instituție, fără 

costuri suplimentare, însă cu înștiințare scrisă prealabilă 

 

 

  TAXA DE PARTICIPARE INCLUDE: 

 Participarea la toate sesiunile evenimentului. 

 Participarea la toate pauzele de cafea și la masa  oferită cu ocazia evenimentului 

 Documentația oficială a evenimentului și acces la prezentările speakerilor 

 

 

Pentru accesul online (prin ZOOM), taxa de participare este de 150 de lei / persoană. 

             

 

FORMULARUL SE TRIMITE LA ADRESA  mircea.fica@clubantreprenor.ro 

 

SPECIFICAŢII PRIVIND PLATA TAXEI: 

 
Plata se efectuează către  INFATIGABIL SRL, CUI:  37722044, Nr. de înregistrare la Reg. 
Comerțului - J40/8703 / 2017, în contul RO95 INGB 0000 9999 0692 5583 deschis la ING Bank, 
Sucursala Nerva Traian.          

 

 

Termenul - limita de plata si inregistrare este 10 mai 2021 

 Taxa de participare nu include cheltuielile cu transportul din alte localitati sau cazarea 

participantilor. 

 Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula sau modifica politica de discount pe parcursul 

perioadei de promovare a evenimentului. 

 

 

ANULAREA INREGISTRĂRII 

• Renunțarea la participare se face prin notificare scrisa. In cazul in care anularea se face cu cel mult 3 

zile inainte de eveniment, sumele platite vor fi returnate, mai puţin 35%, reprezentand cheltuielile 

administrative. 

• In cazul in care anularea se primeste cu mai puţin de 3 zile inainte, sumele platite nu vor fi returnate. 

 

mailto:mircea.fica@clubantreprenor.ro

