
FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Conferința ”Aspecte teoretice și practice în legatura cu noile coduri. Realizarea unei noi culturi
juridice pe baza recomandărilor Avizului nr. 16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni

din cadrul Consiliului Europei referitor la relațiile dintre judecători și avocați”

Bistrita, Hotel Metropolis, Sala de Conferinte „ Roma”, 27 – 28 noiembrie 2015

Informații participant: Nume:
Prenume:
CNP:
Telefon:

Informații facturare: Denumire:

Adresa:

CUI:

Cont:

A. Varianta de participare la conferință cu cazare pentru o noapte la Hotel Metropolis 5* - 27 /
28 noiembrie 2015

Tip cameră Preț pachet Opțiune aleasă (X)

Camera Single 680,00 lei

Camera Double 730,00 lei

Tariful include:
• O noapte de cazare (27 / 28 noiembrie 2015), mic dejun, acces piscină și spa;
• Prânz 27 noiembrie 2015;
• Cina festivă 27 noiembrie 2015
• Taxa  de  participare  la  conferință  (acces  conferință  12  ore  pregătire  profesională,  2  x

coffee break, prânz 28.11.2015, materiale)

B. Varianta de participare la conferință cu cazare pentru o noapte la Hotel Coroana 4* - 27 / 28
noiembrie 2015

Tip cameră Preț pachet Opțiune aleasă (X)

Camera Single 540,00 lei

Camera Double 580,00 lei

Tariful include:
• O noapte de cazare (27 / 28 noiembrie 2015), mic dejun;
• Prânz 27 noiembrie 2015;
• Cina festivă 27 noiembrie 2015
• Taxa  de  participare  la  conferință  (acces  conferință  12  ore  pregătire  profesională,  2  x

coffee break, prânz 28.11.2015, materiale)



C. Varianta de participare la conferință fără cazare, cu cina festivă

Preț pachet Opțiune aleasă (X)

290,00 lei

Tariful include:
• Cina festivă 27 noiembrie 2015
• Taxa  de  participare  la  conferință  (acces  conferință  12  ore  pregătire  profesională,  2  x

coffee break, prânz 28.11.2015, materiale)

D. Varianta de participare la conferință fără cazare și fără cina festivă

Preț pachet Opțiune aleasă (X)

160,00 lei

Tariful include:
• Taxa  de  participare  la  conferință  (acces  conferință  12  ore  pregătire  profesională,  2  x

coffee break, prânz 28.11.2015, materiale)

Vă rugăm să completați  atât  câmpurile  care  cuprind datele  participanților,  cât  și
câmpurile care cuprind datele pentru facturare. Totodată, va rugăm să bifați opțiunea aleasă, în
câmpul din dreptul opțiunii. Persoane de contact: Emanuela Forai, Simona Năsăudean – Telefon
0263.212.454

Formularele de înscriere și dovada plății pentru opțiunea aleasă se vor transmite pe
adresa de mail  avocat.bria@baroulbn.ro sau prin fax la numărul 0263.212.454, până cel târziu în
data de 17 noiembrie 2015.

Prețul  pentru opțiunea aleasă se va achita în numerar,  la sediul  Baroului  Bistrița
Năsăud sau în contul de mai jos, cu mențiunea ”Taxă conferință”:

Baroul Bistrița Năsăud
CUI: 4730482

IBAN: RO33 BTRL 0060 1202 2632 44XX
Banca Transilvania

Nota 1: Vă rugăm ca în situația în care preferați meniul de post să va exprimați 
opțiunea mai jos :

Meniu de post:

Nota 2: Vă rugăm să contactatați Baroul Bistrița Năsăud, la telefon 0263.212.454, în 
situația în care doriți cazare pentru mai mult de o noapte, sau călătoriți cu însoțitor, pentru 
informații despre costurile suplimentare.

Data: Semnătura avocat:

mailto:avocat.bria@baroulbn.ro

