
                                                                                  

           

 

                          Asociația Română pentru Managementul Deșeurilor 

 în parteneriat cu ISWA  
organizează 

În perioada 19 - 21 iunie 2019, Mamaia, hotel Del Mar 

conferinţa cu tema: 

„Direcții de implementare a conceptului de economie circulară în managementul deșeurilor ca 

bază a unei dezvoltări durabile a localităților din România„ 

       

FORMULAR ÎNREGISTRARE  
SE TRIMITE LA FAX: 021/316.27.69 sau E-mail: office@armd.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 - 21 iunie, Mamaia, hotel Del Mar 
Înregistrare participanți – 19 iunie, între 

orele 13.00 - 16.30 

 

A.R.M.D. vă oferă variante de pachete și vă 

invită să bifați varianta aleasă: 

Pachet servicii nr.  1 □ 

Pachet  servicii nr. 1 + 
Pachet servicii nr.  2 

 

□ 

Pachet servicii nr.  3 □ 

Pe pagina 2 a prezentului formular găsiți toate 

detaliile despre pachetele de servicii. 

 

Plata se face în contul IBAN:  

RO 90 BRMA 0700 0705 4190 0000 deschis la 

Banca Românească SA SMB, beneficiar: 

Asociația Română pentru Managementul 

Deșeurilor, CUI 14035360 
 

Pentru informații suplimentare: tel/fax: 021/316.27.69; 

mobil: 0720.529.600 – Georgeta BUCA   

        

Important: 

-Înlocuirea participantului înscris este permisă în orice 

moment cu notificare prealabilă. 

-Copia ordinului de plată se va transmite înainte de data 

începerii evenimentului. 

-Numai scrisorile de anulare transmise prin poștă, email 

sau prin fax înainte de 7  iunie 2019  vor permite 

rambursarea  taxelor de înscriere. După această dată  

rambursarea va fi în limita a 50% din taxă. 
 

Notă: Formularul de înregistrare reprezintă angajamentul 

solicitantului pentru participarea la această acțiune și ține 

loc de contract între părți. 

1.COMPANIA/INSTITUȚIA 

 

________________________________________ 

2. PARTICIPANT (NUME/PRENUME ) 

 

________________________________________ 

3. FUNCȚIA 

 

________________________________________ 

4. ADRESA SOCIETĂȚII 

 

________________________________________ 

5. IBAN 

________________________________________ 

6. BANCA 

________________________________________ 

7. COD FISCAL 

________________________________________ 

8. Nr. Reg. Com. 

________________________________________ 

9. TELEFON: 

10. FAX: 

11. MOBIL: 

12. E-MAIL/WEB SITE: 

________________________________________ 

SEMNATURĂ și ȘTAMPILĂ 

                        

 

 

 

Se completează câte un formular pentru fiecare 

participant și în cazul în care sunt mai mulți 

participanți de la o companie/instituție. 

Ultima  zi de înscriere 31 mai 2019 

mailto:office@salubritatea.ro


                                                                                  

           

 

1. Pachet servicii pentru 1 PARTICIPANT LA CONFERINȚĂ (cu cazare) 

 Pachet servicii hoteliere la hotel Del 

Mar 4*: 

- 2 nopți cazare (intrare 19 iunie – ieșire 21 

iunie 2019)  

- mese (mic dejun pentru zilele 20 și 21 iunie, 

prânz pentru zilele 20 și 21 iunie, cină 19 iunie, 

cină festivă 20 iunie) 

- acces la piscina exterioară a hotelului, SPA 

(sala de fitness, sauna și salon de masaj), 

biliard, taxe locale și TVA 

Preț servicii: 1.250 lei  

 Servicii pentru participare la 

conferință: 

- participare la toate sesiunile de dezbateri 

- mapa cu materialele conferinței 

- lista participanților (post eveniment) 

- galerie foto de la conferință (post eveniment) 

- 4 pauze de cafea 

- facilitarea întâlnirii cu autorități și potențiali 

parteneri; networking 

 

Preț servicii: 500 lei  

TOTAL PACHET SERVICII NR.1: 1.750 lei (TVA inclus)  

 

2. Pachet servicii pentru 1 ÎNSOȚITOR participant 

(fără participare la conferință, cazare în cameră cu participant la hotel Del Mar 4*): 

- 2 nopți cazare împreună cu 1 participant la conferință (intrare 19 iunie – ieșire 21 iunie 2019)  

- mese (mic dejun pentru zilele 20 și 21 iunie, prânz pentru zilele 20 și 21 iunie, cină 19 iunie, 

cină festivă 20 iunie) 

- acces la piscina exterioară a hotelului, SPA (sala de fitness, sauna și salon de masaj), biliard 

- taxe locale și TVA 

TOTAL PACHET SERVICII NR.2: 500 lei (TVA inclus) 

 

TOTAL PACHETE 1+2 (participant conferință + însoțitor neparticipant cu cazare și mese): 

2.250 lei (TVA inclus) 

 

3. Pachet servicii pentru 1 PARTICIPANT LA CONFERINȚĂ (fără cazare) 

 Servicii pentru participare la conferință: 

- participare la toate sesiunile de dezbateri 

- mapa cu materialele conferinței 

- lista participanților (post eveniment) 

- galerie foto de la conferință (post eveniment) 

- 4 pauze de cafea 

- facilitarea întâlnirii cu autorități și potențiali 

parteneri; networking 

Preț servicii: 500 lei 

  Mese (prânz pentru zilele 20 și 21 

iunie, cină 19 iunie, cină festivă 20 

iunie)  

 

 

 

 

 

Preț servicii: 500 lei  

TOTAL PACHET SERVICII NR.3: 1.000 lei (TVA inclus)  

 

! 
Conducerea hotelului Del Mar ne-a semnalat că a schimbat politica de cazare după cum urmează: 

- pentru copiii cu vârste de până la 12 ani care se cazează împreună cu doi adulți se va achita o taxă suplimentară; 

- pentru copiii cu vârste mai mari de 12 ani se va aplica același plan tarifar ca și în cazul adulților. 

Pentru detalii vă rugăm să ne contactați!  

 


