
 

 

DESFĂŞURARE / VENUE: Complexul Expozițional ROMEXPO, București - Sala Eminescu 

 
DATE SOCIETATE / COMPANY DETAILS: 
Nume Societate / Company name   

Adresă 
Adress 

Strada / Street    
Sector / District  
Localitate / City  
Judeţ / County  
Cod Poştal / Post code  

Nr Reg. Comerţului / Trade Registry No  
CUI / Fiscal No  
Cont Bancar / Bank Account  
Banca / Bank  
Telefon / Phone  
Website   
Membru ROFMA / ROFMA members DA / YES                                                      NU / NO  

 

TARIF PARTICIPARE / ATTENDANCE FEE: 
Tarif / Fee Număr participanți / No attendees 

160 euro / pers 1 participant / 1 attendee 

144 euro / pers 2 participanţi / 2 attendees 

120 euro / pers 3 sau mai mulţi participanţi / 3 or more attendees 

 
50 euro / pers Tarif pentru membrii ROFMA / for ROFMA members 

 
PARTICIPANŢI / ATTENDEES 
Nr crt / No crt Participant / Atendee 

1.  

Dna/Dl / Mrs/Mr    
Funcţia / Position  
Email  
Telefon / Phone  

2.  

Dna/Dl / Mrs/Mr    
Funcţia / Position  
Email  
Telefon / Phone  

 

Nr crt / No crt Participant / Atendee 

3.  

Dna/Dl / Mrs/Mr   
Funcţia / Position  
Email  
Telefon / Phone  

4.  

Dna/Dl / Mrs/Mr   
Funcţia / Position  
Email  
Telefon / Phone  

 

Sunteți / You are:   furnizor de servicii FM / FM service provider                                   beneficiar de servicii FM / FM  client      

Gestionați  bugete anuale de FM în valoare de / You manage annual FM budgets of:   
                    < 500.000 euro                                500.000 euro - 1.000.000 euro                           > 1.000.000 euro 
 
Prezentul formular reprezintă comandă fermă şi ține loc de contract între parți (în cazul în care în prealabil nu există un alt contract 
încheiat) / The present document represents a firm order and is valid as contract between the parties (if there is no other previous 
signed contract).i 

Firma / Company: ..............................................                            Prin reprezentant legal / Duly represented by…………………………………… 
 Data / Date:   …………………………………..                                                   Semnatura, LS / Signature, Stamp    …………………………… …..                                                    

                                                        
i Condiţii de înscriere: după completarea acestui formular, vă rugăm să-l returnaţi la e-mail office@rofma.ro. Avȃnd în vedere numărul limitat de locuri din 

sală, participarea se face în ordinea primirii formularelor de înscriere. 
Registration conditions: after filling out this form, please return it at e-mail: office@rofma.ro. Considering the limited number of available places in the 
conference hall, participation is based on the order of receiving the registration forms. 
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