Conferinţa Tehnico-Științifică
MANAGEMENTUL STAȚIILOR DE EPURARE
ÎN COMUNITĂȚILE MICI ȘI MIJLOCII
Septembrie / Octombrie 2020, România
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Vă rugăm să completaţi clar în limba română
Vă rugăm să nu folosiţi acest formular dacă vă înregistraţi on-line
Detalii despre participant
Numele de familie:
Prof / Dr / Dl / D-na (vă rugăm să încercuiţi)
Prenumele:
Organizaţia (abrevierea pentru ecuson):
Poziţia în organizaţie:
C.U.I.:
Nr. Registrul Comertului: J
/
/
Adresa organizaţiei:
Oraş:
Judeţ:
Cod Poştal:
Ţara:
Asociația:
Nr. certificat membru:
Telefon (de serviciu):
Mobil:
Fax:
Adresa e-mail pentru confirmarea înregistrării:
Informaţii Profesionale
Tipul organizaţiei
(numai unul)









Institut de cercetare
Universitate
Companie de utilităţi
publice
Consultanţă
Companie industrială
Companie producătoare
de echipamente
Instituţie de reglementare
Alta, specificaţi________

Poziţia de bază în
activitate (numai una)









Cadru universitar
Inginer
Consultant
Cercetător (non-academic)
Cercetător (academic)
Manager
Student/Doctorand
Alta,
specificați____________

Prezentare
Dacă aveţi o expunere orală vă
rugăm să bifaţi în această căsuţă

Confidenţialitatea
Ca urmare a participării dumneavoastră la Conferinţa “Managementul stațiilor de epurare în
comunitățile mici și mijlocii” am reţinut în baza noastră de date numele şi datele dumneavoastră de
contact. Vă informăm că numele și datele de contact vor fi utilizate strict pentru înregistrarea și
participarea la Conferință. În viitor am dori să vă transmitem informaţii referitoare la evenimentele ARA.
Totuşi, vă respectăm dorinţa privind confidenţialitatea datelor şi dacă doriţi, vom elimina datele
dumneavoastră din înregistrările noastre.
NU doriţi să primiţi nici o informaţie pentru evenimentele
viitoare.
Plata aferentă înregistrării
Plata integrală trebuie să fie efectuată nu mai târziu de 10 zile înainte de data de desfășurare a Conferinței.
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Înregistrare

Tip participant

Termen de plată

Suma

250 €

Membri ARA
Înregistrare

Costul

Cel târziu cu 10 zile
înainte de data de
Non-Membri
desfășurare a
Mediul academic / Institute
Conferinței
de cercetare*

350 €
0€

Afilierea la ARA va fi verificată, iar statutul de membru nu este transferabil. Dacă detaliile despre
afiliere nu sunt corecte, nu se va acorda nici o reducere şi se va aplica tariful complet.
*Costurile pentru Mediul academic / Institute de cercetare sunt suportate de către ARA.
Înregistrarea participantului – Subtotal

€

Facturare
Vă rugăm să bifaţi opţiunea pentru emiterea facturii
Persoană Fizică

Juridică

Plata
Vă rugăm bifaţi  modul Dumneavoastră de plată.
 Transfer bancar. Vă rugăm să transferaţi echivalentul în lei al sumei de plată către “ASOCIAŢIA
ROMÂNĂ A APEI” în contul IBAN Nr.: RO22 BTRL 0410 1205 7913 69XX, cont în RON, deschis la Banca
Transilvania, Sucursala Lipscani, București.
 La casieria din sediul central al ARA din Bucureşti, str. Splaiul Independenţei, nr. 202 H, bloc 2, scara A, ap
2, codul poștal 060023, sector 6.

Politica de anulare





Toate anulările trebuie să fie făcute în scris. Nu sunt acceptate anulările transmise telefonic.
Anulările înregistrării participanţilor primite cel târziu cu 10 zile înainte de data de desfășurare a
Conferinței vor fi supuse unei taxe de administrare de 50%. Nu se vor mai primi cereri de rambursare după
acest termen.
Rambursările se vor face în termen de 30 de zile de la închiderea conferinţei.

Condiţii
1. Înregistrarea participării trebuie să fie facută în scris. Nu vor fi acceptate înregistrările telefonice.
2. Toate prețurile menționate în acest formular sunt în moneda Uniunii Europene, EURO (€). Plata trebuie să fie
făcută în € sau echivalentul în lei (pentru participanţii din România) pe baza facturii proforme emisă de ARA.
Orice taxe de transfer bancar revin în responsabilitatea participantului.
3. Înregistrarea nu este finalizată până când nu se face plata.
4. Plățile prin card de credit vor apărea pe extrasul Dumneavoastră de card de credit cu menţiunea "Asociaţia
Română a Apei", ca beneficiar.
5. Dacă nu puteți să participați, puteți nominaliza o altă persoană care să vă înlocuiască. Acest lucru trebuie să-l
faceți în scris.
6. În situaţia neparticipării nu se restituie suma plătită, cu excepţia situației prezentate în politica de anulare.
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7. Contractul participantului pentru furnizarea serviciilor este cu ARA și toate întrebările, solicitările de
modificare, cererile de restituire sau orice probleme referitoare la acest serviciu ar trebui să fie îndreptate către
ARA. Partenerii ARA nu sunt în măsură să se ocupe și nu vor fi responsabili pentru orice astfel de solicitari.
8. Organizatorii Conferinţei au depus toate eforturile pentru a asigura acuratețea detaliilor în acest formular la
momentul tipăririi, dar își rezervă dreptul să întârzie sau să elimine elemente din program sau din servicii, în
funcție de circumstanțe.
9. Organizatorii Conferinţei nu sunt responsabili pentru orice revendicări, daune sau cheltuieli ca urmare a anulării,
întreruperii, modificării sau limitărilor de la program sau servicii, ca urmare a oricărei situații care scapă de sub
controlul lor, inclusiv vreme, eveniment terorist, restricții de călătorie sau de risc biologic sau de sănătăte sau alt
eveniment.
10. Instrucțiunile și alte dispoziții din formularul de înregistrare, inclusiv politica de anulare, sunt parte a acestor
condiţii de înregistrare.
11. Prezentul Formular de înregistrare ţine loc de formular de comandă-contract.

SEMNĂTURA
Vă rugăm să procesaţi înregistrarea mea completată pe paginile ataşate.
Sunt de acord cu condițiile și politicile de anulare de mai sus.
Semnătura autorizată a persoanei: _______________________________________________________
Vă rugăm să completaţi numele semnatarului: _____________________________________________
Data_______________________________________________________________________________
Returnaţi vă rugăm acest formular
Vă rugăm să nu trimiteți prin fax o pagina copertă.
Vă rugăm să-l returnaţi la fax: + 40 21 316.27.88 sau scanat la adresa de e-mail: secretariat@ara.ro.
Dacă nu puteţi să returnaţi aceast formular prin fax, vă rugăm să-l trimiteţi prin poştă la:
Asociaţia Română a Apei, str. Splaiul Independenţei, nr. 202 H, bloc 2, scara A, ap. 2, cod poştal
060023, sector 6 - Bucureşti, România.
Biroul de înregistrare va transmite confirmarea procesării formularului de înregistrare prin
e-mail în decurs de două zile lucrătoare.
Informaţii suplimentare despre conferință pot fi obţinute de la:
Asociaţia Română a Apei
Telefon/Fax: 004 021 316 27 87 / 004 021 316 27 88;
e-mail: cts@ara.ro
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