
 
 
Conferinţa națională „ACHIZIŢIILE PUBLICE ÎNTRE NORME ŞI PRACTICI. CONTEXT NAȚIONAL ȘI 

EUROPEAN” se va desfășura în perioada 27.02.2020 - 01.03.2020, la Hotel Aluniş, Sovata, fiecare 
participant urmând să achite o taxă de participare în cuantum de 2500 RON plus TVA, care include: 

- cheltuielile privind cazarea pe durata a trei nopți (joi orele 12 – duminică orele 12) în regim single 
sau double și masa integral pentru cele 4 zile de desfășurare a evenimentului: 

- trei mese de mic dejun și prânz (vineri, sâmbătă, duminică); 
- trei mese de cină (joi, vineri –cina festivă şi sâmbătă); 

- participarea la dezbateri, asigurarea condiţiilor tehnice, materialele tipărite; 
- acces gratuit la piscina şi sauna din incinta hotelului, săli de conferinţe şi workshop-uri (hotelul 
beneficiază şi de bază de tratament); 
- monografia „Contenciosul actelor administrative asimilate” – Ediția 2, autor conf. univ. dr.  
Emilia Lucia Cătană, Ed. CH Beck, București, 2019 (Teză de doctorat nominalizată la premiile  
Uniunii Juriștilor din România și care analizează inclusiv contenciosul în materia achizițiilor 
publice). 

Taxa de participare se va achita prin ordin de plată către Media Marketing S.R.L., cod fiscal RO 13261261 
Cont IBAN RO96 TREZ 4765 069X XX00 2140 deschis la Trezoreria Târgu Mureș  sau RO61 INGB 0000 9999 
0455 5321 deschis la ING Bank Târgu Mureș. 

Fiecare participant va primi diplomă de participare acordată de către organizatori. 
 

Formular de participare: 

Nume, prenume  

Calitatea  

Instituţia  

Adresa pentru corespondenţă  

Opţiunea pentru cazare hotel (cazare în 

regim single/cazare în regim double) 

 

Telefon mobil  

Fax/e-mail  
Probleme de interes general pe care le 

propuneți pentru dezbatere 

 

 

Formularul de participare se va completa și se va transmite până vineri, 14 februarie 2020 la numărul 

de fax 0372 77 90 18 sau pe adresa de e-mail office@3mc.ro 

 Rezervarea camerelor, respectiv stabilirea opțiunii de cazare (single/double) se va face în ordinea 

confirmării participării, respectiv achitării taxei de participare. 

Taxa privind participarea la conferință poate fi consultată și inițiată în catalogul SICAP al societății 

Media Marketing, la poziția 01C. 

 

Detalii eveniment: www.3mc.ro, rubrica „Evenimente”. 

Persoană de contact: dr. Marius Cătană, tel. 0744-776840, e-mail: m.catana@3mc.ro 

mailto:office@3mc.ro
http://www.3mc.ro/

