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FORMULAR DE PARTICIPARE  

Eveniment: Managementul plăților în afacerile internaționale: minimizarea riscurilor, exportatori versus 

importatori 

Data/perioada: 12 -13 Mai 2016;  ora 9:30 – 17:00 

Loc desfășurare: Sala Banatul,  CCIR Business Center - Bd. Octavian Goga nr. 2, sector 3 Bucureşti 
 

Denumire 

firmă/Nume 
      

CUI/CNP:       
 

J   /     /      

Adresă       

Localitate       
Județ/Sector: 
      

Cod poștal:       

Telefon       Mobil       

Fax       

E-mail       

Website       

Banca       

IBAN       

Reprezentant 

legal 
      

(datele de mai sus sunt necesare pentru eliberarea facturii fiscale) 
 

Persoană de 

contact: 

Nume Prenume Functie 

Telefon Email 

Principalul domeniu de activitate [Cod CAEN, conform certificatului de inmatriculare]:       
 

Număr de participanţi din partea firmei: ............ persoane. 

Nume persoană/e participantă/e: ............................................................................................................. 

TOTAL TAXĂ = ....................lei + TVA , OP nr: ............ data ................. (vă rugăm să comunicaţi 

suma totală în lei pentru întocmirea facturii. Factura va fi întocmită cu data înscrisă pe OP).                         
 

Condiţii de înscriere: 
1. Camera de Comerţ şi Industrie a României îşi rezervă dreptul de a schimba sau anula orice parte a programului publicat, urmare  a unor situaţii 

neprevăzute sau care nu pot fi controlate de către aceasta.  

2. Anularea evenimentului conduce la restituirea sumei achitate de beneficiar sau păstrarea sumei în contul CCIR pentru un eveniment viitor în baza unei 
cererii scrise.   

3. Camera de Comerţ şi Industrie a României nu îşi asumă obligaţia de a acorda despăgubiri datorate schimbărilor în programele sale, în ceea ce priveşte 

perioadele, conţinutul, lectorii şi/sau locaţia de desfăşurare. În asemenea situaţii, Camera de Comerţ şi Industrie a României nu este răspunzătoare de 

eventualele daune provocate participanţilor înscrişi, indiferent de natura lor. 

4. În cazul în care beneficiarul nu mai doreşte participarea la eveniment, tariful achitat se returnează în parte, după reţinerea unei sume echivalente cu 

30% din valoarea taxei de participare, reprezentând cheltuieli administrative nereturnabile în baza unei cererii scrise. 
5. În cazul în care participantul nu se prezintă la eveniment şi nu informează cu cel puţin 24 de ore înainte, tariful de participare nu se returnează.  

6. Evenimentul  se organizează pentru o grupă minimă de ……… participanţi. 
 
Invitaţia, împreună cu prezentul formular de participare, ţin loc de contract de instruire între părţi. 

Declar că sunt de acord cu condiţiile de înscriere. 

 

Data ______________   Semnătura şi ştampila: ___________________ 


