
Ed. a XIX-a, cu participare internaţională
25-27 OCTOMBRIE 2019, ANA HOTELS, POIANA BRAȘOV

Completarea acestui formular este obligatorie!
În caz contrar nu asigurăm rezervarea cazării și eliberarea diplomei EMC

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

CONFERINŢA NATIONALĂ DE MEDICINA SEXUALITĂŢII

NUME ………………………………..........…................................  PRENUME ………….……...........……...........…….......................……........

EMAIL ………………………………..........…................................  TELEFON ………….……...........……...........…….......................……........

LOCALITATE ..................................................
LOC DE MUNCĂ .............................................................
PROFESIE …………..…………….......………………..
GRAD PROFESIONAL (OBLIGATORIU PT CREDITARE) …….…………………….
SPECIALITATE …………………………………………………………………

ADRESĂ (obligatorie pentru expedierea în bune condiții a diplomei EMC/CPR): 
INSTITUȚIE/CABINET …………………………………………............ STR ……………………..............................
NR .........  BL ........  SC ......  AP .....  SECTOR ............  LOCALITATE .................................
JUDEȚ ..............................................

M-am asigurat că adresa unde voi primi diploma EMC/CPR este corectă. 

Semnătură participant ................................

*COD C.U.I.M (a se completa direct în căsuțe – obligatoriu pt creditare)

PACHETE PARTICIPARE

Participare conferință - taxa include: accesul la lucrările conferinței, 
pauzele de cafea, kitul de eveniment, diploma EMC  

Participare conferință+mese - taxa include: accesul la lucrările 
conferinței, pauzele de cafea, kitul de eveniment, diploma EMC,
1 cină – vineri,  1 prânz și o cină sâmbătă

Până în
31 iulie
2019

250 LEI

550 LEI

Din
1 august

2019

400 LEI

700 LEI

Din
21 octombrie

2019

600 LEI

900 LEI

Participare conferință+mese+cazare ****  - taxa include: cazare- loc 
în cameră dublă (Hotel Sport **** sau Hotel Bradul****, mic dejun 
inclus) 2 nopți, 1 cină – vineri,  1 prânz și o cină sâmbătă, pauzele de 
cafea, accesul la lucrările conferinței, kitul de eveniment, diploma 
EMC, accesul la facilitățile de relaxare ale hotelului (numai în afara 
orelor de desfășurare destinate conferinței)

900 LEI 1100 LEI 1300 LEI

1.

2.

3.



Participare conferință+mese+cazare single **** - taxa include: 
cazare- loc în cameră single (Hotel Sport **** sau Hotel Bradul****,  
mic dejun inclus) 2 nopți, 1 cină – vineri,  1 prânz și o cină sâmbătă, 
pauzele de cafea, accesul la lucrările conferinței, kitul de eveniment, 
diploma EMC, accesul la facilitățile de relaxare ale hotelului (numai în 
afara orelor de desfășurare destinate conferinței)

Participare conferinta+mese+cazare + însoțitor - taxa include: cazare 
2 persoane camera dubla (Hotel Sport **** sau Hotel Bradul****,  mic 
dejun inclus) 2 nopți, 1 cină – vineri,  1 prânz și o cină sâmbătă (inclusiv 
însotitor), pauzele de cafea, accesul la lucrările conferinței, kitul de 
eveniment, diploma EMC, accesul la facilitățile de relaxare ale 
hotelului (numai în afara orelor de desfășurare destinate conferinței)

Participare conferință+mese+cazare *** - taxa include: cazare- loc în 
cameră dublă (Hotel Poiana ***,  mic dejun inclus) 2 nopți, 1 cină – 
vineri,  1 prânz și o cină sâmbătă, pauzele de cafea, accesul la 
lucrările conferinței, kitul de eveniment, diploma EMC, accesul la 
facilitățile de relaxare ale hotelului (numai în afara orelor de 
desfășurare destinate conferinței)

Participare conferință+mese+cazare single *** - taxa include: cazare 
în camera single (Hotel Poiana ***, mic dejun inclus) 2 nopți, 1 cină – 
vineri, 1 prânz și o cină sâmbătă, pauzele de cafea, accesul la lucrările 
conferinței, kitul de eveniment, diploma EMC, accesul la facilitățile de 
relaxare ale hotelului (numai în afara orelor de desfășurare destinate 
conferinței)

Participare conferință+mese+cazare+însoțitor *** - taxa include: 
cazare 2 persoane în cameră dublă  (Hotel Poiana ***,  mic dejun 
inclus) 2 nopți, 1 cină – vineri,  1 prânz și o cină sâmbătă (inclusiv pentru 
însotitor), pauzele de cafea, accesul la lucrările conferinței, kitul de 
eveniment, diploma EMC, accesul la facilitățile de relaxare ale 
hotelului (numai în afara orelor de desfășurare destinate conferinței)

Numărul locurilor este limitat, iar rezervarea fermă se face în momentul achitării taxei.  

În cazul în care doriți să stați în camera cu un coleg/ă anume vă rugăm să-i menționați numele: 

.............................................................................................................................

Dacă doriți factura pe persoană fizică, vă rugăm să ne precizați CNP: ................................................

Dacă doriti factura pe persoana juridică, vă rugăm să ne precizați CUI: ................................................

Participarea la lucrările conferinței este obligatorie pentru acordarea creditelor. 
Plata taxei de participare se face în contul Houston NPA (Cont RON: RO08 BACX 0000 0003 3054 6006 deschis la Unicredit 
Tiriac Bank, sucursala Alba Iulia București, EXCLUSIV HOUSTON NPA S.R.L. - CUI 25249091, J40/3074/09.03.2009).
După efectuarea plății, pentru a vă putea înscrie la eveniment, vă rugăm să ne trimiteți o copie după OP la adresa de 
e-mail luiza.grosu@houston.ro, 0733 076 387  sau la nr. de fax 021.317.09.43.

IMPORTANT:
În cazul în care diploma nu este ridicată după terminarea evenimentului, Houston NPA se obligă să vă transmită diploma pe 
email. Dacă adresa comunicată la înregistrare nu este corectă, diploma se poate ridica de la sediu personal de către 
participant sau trimisă prin curier, costurile pentru trimitere fiind suportate INTEGRAL de către participant.
Participanților înscriși (taxă plătită) care nu se prezintă la eveniment li se returnează taxa, în următoarele condiții: dacă au 
anunțat organizatorii cu până la 10 zile (lucrătoare) înainte de eveniment – 100% taxă returnată; dacă au anunțat 
organizatorii cu până la 7 zile (lucrătoare) înainte de eveniment – 50% taxă returnată; pentru neparticiparea la eveniment 
din varii motive – 0% taxă returnată. 

Sunt de acord  să primesc prin poșta, e-mail, telefon, invitații sau informații despre alte evenimente/servicii/produse care ar putea 
fi de interes  și folosirea  datelor cu caracter personal pentru eliberarea diplomelor EMC și CPR (conform legislatiei).

1200 LEI

1500 LEI

750 LEI

950 LEI

1300 LEI

1400 LEI

1700 LEI

1000 LEI

1200 LEI

1500 LEI

1600 LEI

1900 LEI

1200 LEI

1400 LEI

1700 LEI

SC Exclusiv Houston Npa SRL (Houston Npa) respectă legislaţia română în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în speţă 
Regulamentul European 2016/679 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date. 
Pentru detalii despre datele personale colectate de Houston NPA puteti gasiti aici (http://houston.ro/acord-gdpr-houston-npa).
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5.

6.

7.
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