
FORMULAR DE ÎNREGISTRARE
Modalităţi de înregistrare

Tel.: +40(21) 224 43 85      Fax: +40(21) 224 43 86      E-mail: conferinte@clubferoviar.ro 
Poştă: Str. Virgiliu 30, Sector 1, Bucureşti RO 010884, România 

www.conferinte.clubferoviar.ro

Dacă nu puteţi ajunge la lucrările conferinţei, o altă persoană poate participa în locul dumneavoastră fără achitarea unei supra-taxe. 50% din 
taxa de înregistrare este percepută dacă anularea survine cu două săptămâni înainte de desfăşurarea evenimentului. În cazul în care anularea 
survine cu 10 zile înainte de desfăşurarea evenimentului, sau mai târziu, restituirea taxei de participare nu mai este posibilă. Documentaţia va 
fi, totuşi, transmisă delegaţilor. Club Feroviar îşi rezervă dreptul de a modifica programul evenimentului fără anunţare prealabilă.

Anulare şi transfer:

Detalii companie:

Nume:_____________________________________Funcţie:_______________________________________________________________________ 
Societate:________________________________________________Semnătură:______________________________________________________
Adresă: _________________________________________________________________________________________________________________
Telefon:_______________Fax:_________________Email: _________________________________________________________________________
Cod Fiscal (CUI):______________________________Nr.ord.reg.com./an________________________________________________________________
Cont IBAN___________________________________________________________________________________________________________________ 
Banca_________________________________________Sucursala___________________________________________________________________

Banca: ING Bank N.V. - Sucursala Bucureşti
Cont RON - RO38 INGB 0000 9999 0195 7299
Cont EUR - RO62 INGB 0000 9999 0197 8498
Titular: S.C. Club Feroviar S.R.L. 
Str. Virgiliu 30, Sector 1, Bucureşti, România
CUI: RO15957066 ; ORC: J40/16302/2003

Voi transfera suma de ______________________ + TVA (24%) 
=_____________ prin Ordin de Plată. Plata se efectuează cu cel puţin 30 de 
zile înainte de data conferinţei. Confirmarea înregistrării vă va fi transmisă 
în momentul confirmării plăţii.

Metode şi detalii de plată

Detalii delegaţi

Nume şi prenume Funcţie
1.

2.

3.

Opţiuni Detalii Preţ / Opţiune

 
Participant 1 Participare la sesiunile conferinţei, Catalog Feroviar, mapa 

conferinţei, prânz şi pauze de networking
740 € + TVA (24%) / 

persoană

Participant 2
(15% reducere începând cu al doilea delegat)

Participare la sesiunile conferinţei, Catalog Feroviar, mapa 
conferinţei, prânz şi pauze de networking

629 € + TVA (24%) / 
persoană

Membru „Club Feroviar”  
Clubul Oamenilor de Afaceri

Participare la sesiunile conferinţei, Catalog Feroviar, mapa 
conferinţei, prânz şi pauze de networking

650 € + TVA (24%) / 
persoană

Voi participa la cina festivă din data de 9 aprilie 2014 -100 € + TVA

Conferinţele

Doresc să achiziţionez studiul de piaţă România - oportunităţi de afaceri. Dezvoltarea 
infrastructurii feroviare - 250€ + TVA
Doresc să achiziţionez studiul de piaţă “România - oportunităţi de afaceri.
Freight&Logistics” - 250€ + TVA

CONFERINŢELE CLUB FEROVIAR  Ediţia a 9-a, 9 & 10 aprilie 2014, Alba iulia
Concepte şi tehnologii pentru un transport durabil. 
Un transport feroviar de călători şi marfă mai verde. 

Colocviul Tehnic Internaţional - Material Rulant, a 4-a ediţie


