C65 International Conference
”Tradition and Innovation 65 Years of Constructions in Transilvania”
November 12-16, 2018
Cluj-Napoca, Cluj, Romania
Vă rugăm să tipăriți acest formular, să îl completați cu toate informațiile necesare și să îl trimiteți
împreună cu dovada plății la adresa:
C65 Secretariat, e-mail: contact.c65@staff.utcluj.ro, Web site: www.c65.utcluj.ro.

Formular de înregistrare C65
Codul articolului (dacă este cazul)
Dl./Dna./Prof./Dr.
Nume
Prenume
Universitatea (Compania)
Adresa Universității: Strada, Oraș, Cod, Țară
Telefon, Fax
E-mail

Formular de plată
Bifați
opțiunea*

Preț

Taxa de participare
Participarea la conferință
-include pachetul cu lucrările conferinţei

250 RON

- taxa achitată la eveniment

350 RON

Taxa de participare include recepția, prânzul și cina festivă. Vă rugăm să confirmați
participarea la următoarele evenimente:
recepția de bun venit
-

prânzul

-

cina festivă

Participare societǎţi comerciale
taxă per participant societate comercială

2000 RON

Doctoranzi
-sunt obligaţi să trimită o adeverință care să ateste faptul că sunt studenţi doctoranzi
- include pachetul cu lucrările conferinţei
Taxa de participare nu include cina festivă. Dacă doriți să participaţi la cina festivă vă rugăm să
achitați taxă opțională. Vă rugăm să confirmați participarea la următoarele evenimente:
recepția de bun venit
prânzul

50 RON

Opțional
Cina festivă

100 RON

Participarea persoanelor însoțitoare
Această taxă include: recepția de bun venit, prânzul, pauzele de cafea din timpul conferinței şi
cina festivă

150 RON

Pachetul cu lucrările conferinței – pentru participanţi

100 RON
Total

*Vă rugăm să bifați evenimentele la care veți participa

Modalități de plată
Plata cash
Vă rugăm să confirmaţi cu (DA) sau (NU)
Plata prin transfer bancar la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN)
Vă rugăm să ne trimiteți dovada plății scanată la adresa contact.c65@staff.utcluj.ro

str. C-tin Daicoviciu nr. 15, 400020 Cluj Napoca, România
secretariat tel. +40-264-401250, fax +40-264-594967
http://constructii.utcluj.ro/

* Taxa de participare achitată nu se rambursează. Valabil şi în cazul persoanelor însoţitoare.
** Taxa de participare pentru persoana însoțitoare este de 150 RON și include: recepția de bun venit, prânzul, pauzele de cafea din
timpul conferinței și cina festivă.
*** Taxa de participare include publicarea a 2 lucrări în volumul conferinței. Lucrările suplimentare vor fi taxate.
**** Cina festivă va avea loc la Grand Hotel Napoca în data de 16 noiembrie 2018, începând cu orele 19:30.

MODALITĂȚI DE PLATĂ:
A.) Plata se va face prin transfer bancar către Universitatea Tehnică din Cluj Napoca.
Deținătorul contului: Universitatea Tehnică din Cluj Napoca
Adresa: Strada Memorandumului nr.28,
400114, Cluj-Napoca, Cluj
România
EURO:

RON:

IBAN #: RO93 RNCB 0106 0266 0155 0002
VAT (CUI): RO22736939

IBAN #: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX
CUI: 4288306

Swift: RNCBROBU
Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

Adresa: Str. George Bariţiu, nr. 10-12
400027, Cluj-Napoca, Cluj
Romania

Adresa: Str. Regele Ferdinand nr.8,
400110, Cluj-Napoca, Cluj
Romania

Pentru ca plățile să fie procesate, transferul bancar trebuie să conțină următoarele informații:
Conferința C65-Facultatea de Construcții, codul articolului, numele.
Vă rugăm să trimiteți o copie a transferului bancar sau a ordinului de plată la secretariatul C65, e-mail: contact.c65@staff.utcluj.ro
Fără dovada plății, înregistrarea la eveniment nu este finalizată.
Vă rugăm să luați la cunoștință:
Pentru ca lucrarea să fie publicată trebuie îndeplinite următoarele condiții:
(1) Articolul trebuie înregistrat și taxa de participare trebuie achitată.
(2) Prezentarea articolului se va face printr-un poster de unul dintre autorii lucrării.
(3) Extended Abstract de 2 pagini trebuie să respecte formatul conferinței.
(4) Data limită pentru achitarea taxei este 8 noiembrie 2018.

B.) Plata la conferință:
Plata taxei de participare se va putea efectua şi în numerar în ziua participării, direct la secretariatul conferinţei.
Declar pe proprie răspundere că am luat la cunoștință toate condițiile impuse de acest acord.

Data: ________________________________

Semnătura: _______________________________

str. C-tin Daicoviciu nr. 15, 400020 Cluj Napoca, România
secretariat tel. +40-264-401250, fax +40-264-594967
http://constructii.utcluj.ro/

