MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

FORMULAR DE INSCRIERE
CEA DE-A ȘASEA EDIȚIE A FORUMULUI COOPERĂRII DESCENTRALIZATE ROMÂNOFRANCEZE
16 – 18 MARTIE 2022
MUNICIPIUL BRAȘOV, ROMANIA,
HOTEL ARO PALACE - Bulevardul Eroilor nr. 27 - 29, 500030
Pentru înscrierea la cea de-a VI-a ediție a Forumului Cooperării Descentralizate Româno-Franceze (16-18 martie 2022) vă
rugăm să completați și să transmiteți pe e-mail, la adresele:................, până la data de 02 martie 2022, prezentul formular
de înscriere.
Nume și prenume,
funcția, localitate,
țara

(ex.) Ion Popescu
/consilier/
București/ROMANIA

Numele asociației,
organizației,
instituției pe care o
reprezentați

Date de contact
Calitatea participantului:
(e-mail, telefon
intervenient/moderator
fix/telefon mobil) /raportor/invitat*

(ex.) Asociația
…........................

(ex.)
@yahoo.com /
@gmail.com, etc.

(ex.) invitat
*Participanții care au de
susținut prezentări, vor
specifica acest lucru și vor
atașa prezentarea

Atelierul la care se dorește participarea
(Atelier 1)

(Atelier 2) (Atelier 3) (Atelier 4)

România și
Franța, state
membre
partenere în
Uniunea
Europeană

De la
COVID 19
la Europa
Sănătății:
care sunt
implicațiile
pentru
autoritățile
publice
locale din
România și
Franța

Facilitatea
de
recuperare
și
reziliență:
ce
obiective și
ce
priorități
sunt
pentru
autoritățile
publice
locale din
România și
Franța

(ex.) Atelier 1: România și Franța...

Pactul
verde
european:
ce
implicații
se creează
pentru
autoritățile
publice
locale din
România și
Franța
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Sosirea în ziua de……........, ora (estimată)….., cu mijloc de transport… ........... ;
Plecarea în ziua de ……....., ora ….., cu mijloc de transport ...................
Se asigură cazare cu mic dejun inclus (check-in în data de 16.03.2022, începând cu ora 14:00, check-out în data de 18.03.2022,
până la ora 14.00?).
Plata camerelor se va face de fiecare participant direct la recepția hotelului* sau on-line în contul .......... cu prezentarea la recepție
a dovezii plății.
Link Hotel: https://aro-palace.ro/
* .......
*.......

lei....... euro /cameră single / noapte
lei ....... euro /cameră dublă / noapte

Pentru a beneficia de cazare / mese, precum și de activitățile la care doriți să participați, bifați DA sau NU în rubricile de mai
jos.

Cazare
16 martie 2022

Cina
16 martie 2022

CINA FESTIVĂ
17 martie 2022

Excursie obiective
împrejurimi
17 martie 2022

Da / Nu

Da / Nu

Da / Nu

Da / Nu

NOTE:
Alergii alimentare/alte probleme de sănătate
de comunicat organizatorilor/tipuri
alimentație: vegetariană, lactovegetariană, etc.
Da – specificați
Nu

Servicii masă – Oferte hotel (meniuri) – urmează să fie anunțate ?
Materialele promoționale și mapele cu materiale/prezentări/programul Forumului se vor preda la momentul cazării
sau la intrare întâlnire plenară Forum?
Badge-urile cu datele de contact ale invitaților vor fi predate la momentul cazării sau la intrare întâlnire plenară
Forum??
Verificare certificat vaccinare, la cazare sau la momentul intrării la Forum?
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Pentru informații referitoare la programul Forumului, găsiți alăturat prezentului formular agenda evenimentului.
MĂSURI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA EFECTELOR PANDEMIEI DE COVID19:
 În cadrul evenimentului vor fi respectate normele impuse de legislația specifică în contextul pandemiei
COVID-19, valabile la momentul desfășurării Forumului.
 Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2
și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele
care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
SARS-CoV-2.?
 Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin
intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID -19, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.?
Persoana de contact pentru precizări referitoare la informații suplimentare ............., telefon ................

