
 

 
Formular de înscriere la seminarul: 31 Octombrie - 2 Noiembrie 2008 
 

SEAP & Achiziţii Publice – Expert în achiziţii publice 
 
Atenţie ! – nu uitaţi să trimiteţi problemele dvs. specifice la cazuri@svasta.ro  
 

Denumire organizaţie:  
Obiect de activitate:  
Cod fiscal/Reg. Com.  
Pagina web:  
Banca / Contul:  
Adresă:  
Telefon:  
Fax:  

Lista cu participanţii la seminar 
Opţiuni de 
cazare 

Nume şi prenume Funcţia Telefon E-mail 
Cu 
cazare 

Fără 
cazare 

 
      

      

      

 
Vă rugăm scrieţi numele clar şi citeţ, pentru că va apare pe certificatul de participare; Vă rugăm să 
completaţi câmpul E-mail pentru o comunicare cât mai uşoară.  
Certificatul de participare se eliberează în urma prezenţei la seminar, în procent de minim 
75%.  
 
Condiţii privind înscrierea 
Anularea unei înscrieri se face în scris, cel mai târziu cu cinci zile lucrătoare înaintea începerii seminarului la care v-aţi 
înscris. În caz contrar, indiferent de participarea la seminar, valoarea facturii va trebui să fie plătită. Contravaloarea 
seminarului trebuie achitata până în ziua începerii seminarului; după această dată se calculează majorări de întârziere 
de 0,3% pe zi. 
Semnând şi ştampilând acest formular, vă declaraţi de acord cu toate condiţiile de mai sus. Firma SVASTA îşi asumă 
obligaţia de a organiza seminarul conform condiţiilor prevăzute în invitaţie şi conform programului menţionat.  
Toate litigiile apărute se vor judeca la Tribunalul Bucureşti. 
 
Plata se va face pe bază de factură , în contul firmei SVASTA Consult SRL la UNICREDIT Suc. Ştefan 
Cel Mare, cont nr. RO62 BACX 0000 0045 2149 9001 sau în Contul de Trezorerie deschis la Trezoreria 
Sector 1, Bucureşti, cont nr. RO80 TREZ 7015 069X XX00 3125 
 
După completarea formularului de înscriere, vă rugăm să îl transmiteţi la fax: (0344) 815.445 sau 
(021) 315.25.00. 
Persoană de contact: Alin IVAN, Tel./fax: (021)315.25.00; E-mail: ivan.alin@svasta.ro    
 
Nume şi prenume:                       Semnătura.......................... 
…………………………………………………………………… 
 
Data: Ştampila 
…………………………………….. 
Prezentul Formular de înscriere ţine loc de contract între părţi.  

 


