
 

 

FORMULAR DE PARTICIPARE 

Prezentul Formular de Înscriere ţine loc de Contract între părţi şi are valoare juridică 

INFORMAŢII DESPRE PARTICIPANT 

 

COMPANIE…………………….………………………………………ADRESĂ………………………………………….…………….…

…………… CUI……………………..………………………..........…… NR. REG. COM …………………...…………..………...…… 

TELEFON……………………………....…………… FAX…………….……...…....... …………………………………………..  CONT 

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

PERSOANĂ CONTACT…….………………………...............................…..........…. FUNCŢIE …...…….........………………….… 

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

(va rugăm să completaţi cu litere MAJUSCULE) 

ÎNSCRIERE 

Taxa de participare este de 500 lei  (plus TVA)/persoană 

 
PARTICIPAREA LA LUCRĂRILE CONFERINŢEI SE ÎNSCRIE ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A 
PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ CU UN NUMĂR TOTAL DE 8 PUNCTE AFERENT ORELOR DE DEZBATERI ŞI 
PREZENTĂRI (PENTRU MEMBRII UNPIR) 
 
Prin prezenta, confirmăm participarea următorilor reprezentanţi ai companiei noastre:       Sunteţi practician   Sunteţi avocat? 
           în insolvenţă? 

            DA         NU       DA       NU 

Nume …..………...........………………................……….Funcţie……….................……… 

Nume ……………..........……………..........……..……….Funcţie…….......………………… 

Nume ……………..........………………...........................Funcţie……………..................... 

Nume ……………..........…….........………………......….Funcţie………............………….. 

Nume ……………...................……………………...…….Funcţie………..................……… 

Nume ……………..........…….........…………..............….Funcţie…………..............……… 

Total Plată …………………………… 

CONDIŢII ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ 

Plata se face în lei, la cursul LEI/EURO al BNR din ziua plăţii, în contul Meta Ring SRL cont RO86 BREL 0002 0009 4632 

0100 deschis la LIBRA BANK, Sucursala ION MIHALACHE, Bucuresti. Factura va fi întocmită cu data înscrisă pe OP. 

ANULAREA ÎNSCRIERII 

Dacă, din motive de forţă majoră, doriţi să anulaţi înscrierea, sunt necesare următoarele demersuri: 

• Renunţarea la participare se aduce la cunoştinţă organizatorilor numai în scris (pe fax sau e-mail, cu semnătură şi 

ştampilă). 

• În cazul în care anularea se comunică până la data de 10 februarie 2023, sumele plătite vor fi returnate, mai puţin 35% din 

suma totală, reprezentând cheltuieli administrative. 

• În cazul în care anularea se comunică după data de 10 februarie 2023, sumele plătite nu vor fi returnate. 

DETALII PARTICIPARE / CONECTARE 

Accesul la videoconferinţă va fi fizic (la locație) sau online, prin platforma ZOOM. Codul de acces, pentru participanții în formatul 

online, este valabil doar pentru practicienii înscrişi prin prezentul formular. Punctele INPPI se acordă doar practicienilor prezenţi pe 

platformă pe durata evenimentului. 

Vă rugăm să transmiteţi acest formular, completat, la adresa de e-mail publicitate@bursa.ro pentru a vă putea întocmi factura 

fiscală. Detaliile privind modalitatea de acces la conferinţă, în format online, vă sunt transmise în mod automat, prin e-mail, după 

achitarea taxei de participare si nu sunt transmisibile.  
 

Data …………………………….. 

Participant                       Organizator 

 

L.D. 




