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P E R F O RM AN Ţ Ă P E N T R U V I I TO R

INVITAŢIE 14 – 15 APRILIE
„Operarea regională unitară a staţiilor de epurare”

Dragi colegi din familia Epurării apelor uzate!
Fundaţia Aquademica vă invită, ca în fiecare primăvară, la Timişoara, la a treia
ediţie a Clubului Epurării, for de întâlniri şi discuţii constructive pentru noi toţi cei
care lucrăm în acest minunat domeniu!
Problematica pe care o propunem vizează gestionarea unitară a staţiilor de
epurare din întreg judeţul, din toată ţara de fapt, staţii construite pe programe cu
fonduri europene. Operarea acestora se face în proceduri similare, fie că vorbim
de Timiş sau Constanţa, iar problemele cu care ne confruntăm sunt aceleaşi. În
această idee, întâlnirea de la Timişoara este mai mult decât utilă şi constructivă!
Aşadar, în 14 şi 15 aprilie, vă aşteptăm cu interes, la sediul Fundaţiei
Aquademica, din incinta Staţiei de Epurare Stan Vidrighin, strada Păstorilor nr.
1, la reuniunea Clubului Epuratorilor cu tema „Operarea regională unitară a
staţiilor de epurare”.

Stația de epurare Stan Vidrighin,
Separatoarele de grăsimi și
deznisipatoarele

Sperăm într-un nou schimb de experienţă sincer şi deschis şi într-o participare
numeroasă a dumneavoastră!
Vă propunem două zile interesante la Timişoara şi vă aşteptăm cu drag!
Vă mulțumesc frumos!
Cu deosebită consideraţie,
Preşedinte Fundaţia Aquademica
Dr. ing. Elena Săvescu

Stația de epurare Stan Vidrighin
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE SEMINAR
„Operarea regională unitară a staţiilor de epurare”
Date companie: SC ____________________________________________________________
CUI____________Nr. Reg. Com.__________________Cont____________________________
Banca ________________________________________________________________________
Str.________________ Nr. ___ Localitatea ____________________Judeţ _________________
cod poştal __________ Telefon ___________________Fax _____________________________
E-mail _____________________________________________ Website____________________

Nr.
crt.

Nume şi prenume participanţi

Funcţia

Mobil

E-mail
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4
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Semnătura autorizată şi ştampila societate,

Taxa de participare: 400 lei/persoană
Reduceri:
5% pentru grupuri de peste 3 persoane de la aceeaşi firmă
10% pentru grupuri de peste 5 persoane sau membri asociaţi
Reducerile sunt cumulative.
Limita maximă 40 de cursanţi.
Modalităţi de plată : - în numerar, în data de 14.04.2016, înainte de începerea cursului;
- până în 14.04.2016, prin virament bancar în contul Aquademica RO43 BRDE 360S V960 1627 3600
BRD Timişoara, CIF: 26187019.
Termenul de înscriere: 11.04.2016.
Programul seminarului: joi, 14.04.2016: 09:00 – 15:00

vineri, 15.04.2016: 09:00 – 13:00.
În fiecare zi de seminar se va face o pauză de cafea și una de prânz.
Detalii despre cazare:
Hotel Best Western Ambasador, http://www.ambassador.ro/, +40 256 306 880
Hotel Excelsior, http://www.hotel-excelsior.ro/, +40 256 303 304
Preţ cazare cu reducere: 50 Euro/single, 65 Euro/dublă (TVA inclus) – demipensiune.
Pentru rezervare la hotel, pentru a putea beneficia de reducerea oferită de hotelurile mai sus menţionate, vă rugăm să faceţi
precizarea că veţi participa la un seminar Aquademica.
Detalii despre trasnport:
Transportul participanților de la hotel către Centrul de competență Aquademica și retur va fi asigurat de Aquademica doar
pentru persoanele care se cazează la Hotel Best Western Ambasador sau la Hotel Excelsior.

Rezervarea camerelor se face de către participanţii la seminar.
Costurile cazării sunt suportate de către participanţii la seminar.
Cazarea la aceste hoteluri este asigurată doar în limita locurilor disponibile.
Pentru rezervare este recomandat să sunaţi cu cel puţin o săptămână înainte de începerea seminarului.

Contact Fundaţia Aquademica:
Oana Hortopan – 0721417121, oana.hortopan@aquatim.ro, tel. 0256 294 756, fax. 0256 294 753, www.aquademica.ro.
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