
 

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE FIRME 

* Vă rugăm să ne transmiteți formularul completat pentru fiecare persoană care participă la eveniment 
DATA………………………………….SEMNĂTURA/ ȘTAMPILA……………………………… 

 

Prin completarea acestui formular vă exprimați acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul 
organizării evenimentului. 

Contribuția pentru cazare → Hotel Ramada Plaza, București 

Data sosirii___________Data plecării______________ 

- 1 (una) cameră single/ noapte.........400 RON______ 

- 1 (una) cameră dublă/ noapte...600 RON______ 

~vă rugăm să bifați opțiunea aleasă ~ 

  
□ bifați pentru meniu vegetarian/ lacto-vegetarian 
Vă rugăm să bifați mesele la care veți participa: 
   □    Cină - 25.05.2022          □   Cină - 26.05.2022 
   □    Prânz - 26.05.2022        □   Prânz - 27.05.2022 
    

!!! În vederea rezervării camerei/ camerelor la Hotelul Ramada 

Plaza, București vă rugăm să confirmați participarea și perioada de 

cazare până la data de 20.04.2022. După această dată nu vom putem 

garanta păstrarea acelorași tarife de cazare sau posibilitatea 

realizării rezervării. 

 

    ca     

Contribuția pentru înscriere:   

1200 lei/ persoană 

* se percep 950 lei/ persoană pentru al 

treilea și următorii participanți înregistrați 

 
Pentru societățile comerciale care doresc 
să susțină o prezentare în cadrul 
conferinței se percepe o taxă suplimentară 
de 3.300 LEI. Prezentarea se va încadra 
într-un interval de maxim 15 minute, 
format PPT 
 

 

NUMĂR DE PARTICIPANȚI __________ 

 

TOTAL ___________________LEI 

CONFIRMAREA PARTICIPĂRII: până la data de 20 aprilie 2022. 
MODALITATEA DE PLATĂ: TRANSFER BANCAR ÎN CONTUL A.A.R., NR. RO08RNCB0106026616400001, deschis la B.C.R. CLUJ, până la data de 20 
aprilie 2022. În caz de renunţare după efectuarea plăţii, aceasta trebuie anunţată până la data de 25 aprilie 2022; în această situaţie, sumele 
vor fi restituite, mai puţin o penalizare de 30%; dacă renunţarea este anunţată după data de 25 aprilie 2022, nu se vor mai restitui sumele 
plătite.  

FORMULARELE COMPLETATE TREBUIE RETURNATE LA ASOCIAŢIA AEROPORTURILOR DIN ROMÂNIA   
FAX: (0264) 307 593 sau email: aar@airportaar.ro.  

 

A 30-a CONFERINȚĂ ȘI ADUNARE GENERALĂ A 
ASOCIAȚIEI AEROPORTURILOR DIN ROMÂNIA 

București, 26-27 Mai 2022 (sosire 25 mai seara) 

Date de contact: 

NUME:___________________________________PRENUME:__________________________________________ 

FUNCȚIA:___________________________________________________________________________________ 

FIRMA/INSTITUȚIA:___________________________________________________________________________ 

ADRESA:____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

TELEFON FIX/MOBIL:_________________________________________________________________________ 

FAX:_______________________________________E-MAIL:_________________________________________ 

WEBSITE:_________________________________Nr. înreg. Reg. Comerțului:__________________________ 

CUI:______________Cont IBAN:___________________________________________Banca:_______________ 

mailto:aar@airportaar.ro

