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Training EIA/Aarhus Convention, 
 

Locaţia: Sinaia, Hotel Regina 
 
 

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE 

 
Sesiunea la care doriţi să participaţi: 

 
 30 noiembrie – 2 decembrie 

 
 2 decembrie – 4 decembrie 

 
 
Numele:……………………………………………………………………………. 
 
Instituţia/organizaţia: ……………………………………………………………… 
 
Funcţia: …………………………………………………………………………….. 
 
Telefon: …………………………………………………………………………….. 
 
Fax: …………………………………………………………………………………. 
 
E-mail: ………………………………………………………………………………. 
 
Meniu Normal      :  Da  Nu 
 
Meniu vegetarian :  Da   Nu 
 
 
Data şi ora sosirii: ………………………………………………………………….. 
 
Mijlocul de transport: 
 

 Tren   Autoturism    Microbuz 
 
Data şi ora plecării: …………………………………………………………………. 
 
Mijlocul de transport: 
 

 Tren   Autoturism    Microbuz 
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Hotelul se află în imediata apropiere a Gării Sinaia, la o distanţă de maximum 10 minute de 
mers pe jos.  
 
Cazarea va avea loc până în orele 13 în data de 30 noiembrie şi între 11 şi 13 în data de 2 
decembrie, în vederea pregătirii camerelor pentru participanţii la următorul seminar. 
Eliberarea camerelor va avea loc în data de 2 decembrie până la orele 11 şi în data de 4 
decembrie până la orele 12.30.  
 
Reguli de decontare a costurilor de transport 
 
Se deconteaza numai bilete de tren clasa a II a sau de microbuz. 
 
Benzina se decontează în limita unui consum de 7,5% pe baza bonului fiscal ştampilat. 
 
Decontarea se va face după sesiunea de training începând din data de 5 decembrie în 
baza biletelor originale pe care trebuie să ni le puneţi la dispoziţie. În măsura în care 
este posibil vă rugăm să indicaţi un cont bancar în care să virăm sumele de bani 
aferente deplasării la Sinaia. Precizăm că decontarea se poate face numai în cursul 
anului 2011, astfel încât vă rugăm să trimiteţi cât mai urgent biletele prin poştă pentru 
a putea fi decontate până în data de 21 decembrie 2011.  


