




 INVITAŢIE SEMINAR
 FORMULAR DE ÎNSCRIERE SEMINAR
INVITAŢIE SEMINAR
 TAXA DE PARTICIPARE
FORMULAR DE ÎNSCRIERE SEMINAR
 DETALII DESPRE CAZARE
TAXA DE PARTICIPARE
DETALII DESPRE CAZARE

07

10

2015

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

PROGRAMA SEMINARII AQUADEMICA
pentru perioada OCTOMBRIE-DECEMBRIE
Fundaţia Româno-Germană Aquademica organizează
în perioada octombrie – decembrie următoarele seminarii:


„Exploatarea sistemelor de canalizare”, 22.10.2015
o teme abordate: curățarea sistemului de canalizare,
mentenanță/GIS, metode de conducere a personalului;
o lector: dipl. ing. Peter Köstner - director departament în cadrul
Departamentului de Evacuare și Epurare a Apelor Uzate, al
Primăriei Tehnice München;
o locație: sediul Fundației Aquademica, str. Gheorghe Lazăr nr. 11/A.



„Anticorupție în domeniul proiectelor de infrastructură”, 05.11.2015
o lector: dipl. ing. Peter Köstner - director departament în cadrul
Departamentului de Evacuare și Epurare a Apelor Uzate, al
Primăriei Tehnice München.
o locație: Centrul de dezvoltare profesională din incinta Stației de
epurare ”Stan Vidrighin” Timișoara situată pe str. Păstorilor nr. 1 (în
continuarea Splaiului Nicolae Titulescu, după platforma industrială
Solventul).



„Regulament de acordare a onorariilor pentru arhitecți și ingineri”,
03.12.2015
o teme abordate: bazele regulamentului de acordare a onorariilor
pentru arhitecți și ingineri: structură, utilizare, exemple;
o lector: dipl. Ing. Adrian Bejan; director în sectorul de licitații din
Administrația navală a Republicii Federale Germania
o moderare: dipl. ing. Peter Köstner - director departament în
cadrul Departamentului de Evacuare și Epurare a Apelor Uzate, al
Primăriei Tehnice München;
o locație: Centrul de dezvoltare profesională din incinta Stației de
epurare ”Stan Vidrighin” Timișoara situată pe str. Păstorilor nr. 1 (în
continuarea Splaiului Nicolae Titulescu, după platforma industrială
Solventul).

Pentru înscrierea la seminarii vă rugăm să completați unul din formularele de
participare atașate, în funcție de opțiunea aleasă. Formularele conțin, de
asemenea, mai multe informații cu privire la organizarea seminariilor.
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Observarea şi inspecţia vizuală
a canalelor mari

FORMULAR DE ÎNSCRIERE SEMINAR

Exploatarea sistemelor de canalizare
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

1
2
3
4
5
Semnătura autorizată şi ştampila societate,

Taxa de participare: 200 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 20 de cursanţi.
Modalităţi de plată : - în numerar, în data de 21.10.2015, înainte de începerea cursului;
- până în 21.10.2015, prin virament bancar în contul Aquademica RO43 BRDE 360S V960 1627 3600
BRD Timişoara, CIF: 26187019.
Termenul de înscriere: 19.10.2015.
Programul seminarului: joi, 22.10.2015: 09:00 – 15:00.

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).
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.

Rezervarea camerelor se face de către participanţii la seminar.
Pentru rezervare, pentru a putea beneficia de reducerea oferită de hotelurile mai sus menţionate, vă rugăm să faceţi
precizarea că veţi participa la un seminar Aquademica.
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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FORMULAR DE ÎNSCRIERE SEMINAR

Anticorupție în domeniul proiectelor de infrastructură
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

1
2
3
4
5
Semnătura autorizată şi ştampila societate,

Taxa de participare: 200 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 20 de cursanţi.
Modalităţi de plată : - în numerar, în data de 05.11.2015, înainte de începerea cursului;
- până în 05.11.2015, prin virament bancar în contul Aquademica RO43 BRDE 360S V960 1627 3600
BRD Timişoara, CIF: 26187019.
Termenul de înscriere: 02.11.2015.
Programul seminarului: joi, 05.11.2015: 09:00 – 15:00.

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).
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.

Rezervarea camerelor se face de către participanţii la seminar.
Pentru rezervare, pentru a putea beneficia de reducerea oferită de hotelurile mai sus menţionate, vă rugăm să faceţi
precizarea că veţi participa la un seminar Aquademica.
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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FORMULAR DE ÎNSCRIERE SEMINAR

Regulament de acordare a onorariilor pentru arhitecți și ingineri
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

1
2
3
4
5
Semnătura autorizată şi ştampila societate,

Taxa de participare: 200 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 20 de cursanţi.
Modalităţi de plată : - în numerar, în data de 03.12.2015, înainte de începerea cursului;
- până în 03.12.2015, prin virament bancar în contul Aquademica RO43 BRDE 360S V960 1627 3600
BRD Timişoara, CIF: 26187019.
Termenul de înscriere: 27.11.2015.
Programul seminarului: joi, 03.12.2015: 09:00 – 15:00.

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).
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.

Rezervarea camerelor se face de către participanţii la seminar.
Pentru rezervare, pentru a putea beneficia de reducerea oferită de hotelurile mai sus menţionate, vă rugăm să faceţi
precizarea că veţi participa la un seminar Aquademica.
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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