Informații despre plata taxei de participare
Taxa de participare este de 450 lei și include:
- Accesul la lucrările conferinței;
- Certificatul de participare;
- Mapa conferinței;
- Volumul conferinței;
- Un exemplar din lucrarea editată de Universul Juridic și ASDPI:
Proprietatea intelectuală. Legislație principală, legislație secundară,
jurisprudență și bibliografie. (Legislație consolidată septembrie 2017);
- Prânzul din data de 2 noiembrie a.c.;
- Cina festivă din seara de 2 noiembrie a.c.;
- Pauzele de cafea (cafea, ceai, apă plată, apă minerală, sucuri, patiserie
sărată/dulce etc.);
- Materiale promoționale (bloc notes A5/24 file, pix personalizat, breloc chei
personalizat, pliante etc.);
- Cheltuieli ocazionate de organizarea evenimentului științific.
Taxa de participare se achită în contul ASDPI deschis la BCR – Suc. Lipscani:
- IBAN: RO95 RNCB 0090 0005 9379 0001
- CIF: 16473455 cu mențiunea: „Taxă Conferința ASDPI- noiembrie 2017”
și numele plătitorului.
Dovada de plată a taxei se va transmite prin e-mail: office@asdpi.ro împreună cu
datele de identificare ale plătitorului pentru emiterea facturii fiscale.
IMPORTANT, SE ACORDĂ REDUCERI:
• Pentru studenți, masteranzi sau doctoranzi, precum și pentru stagiarii profesiilor
juridice se acordă o reducere de 50% (taxa este de 225 lei/pers.);
• Pentru 2 participanți din cadrul aceleiași societăți se acordă o reducere de 10% (taxa
este de 405 lei/pers.);
• Pentru 3 sau mai mulți participanți din cadrul aceleiași societăți se acordă o reducere
de 15% (taxa este de 382,50 lei/pers.).
 Reducerile nu se cumulează
 Taxa conține TVA
Dacă din motive obiective, o persoană care a achitat taxa de participare nu mai poate
participa la conferință, la solicitarea acestuia până la data de 20 octombrie 2017, returnăm
suma achitată în întregime. Având în vedere costurile logistice aferente conferinței, solicitările
ulterioare datei menționate, nu vor fi luate în considerare. Vă mulțumim.
Ultima zi de plată a taxei de participare este 10 octombrie a.c. dar, având în vedere
că locurile în sală sunt limitate, plata se va putea face începând cu data de 20 iunie 2017.

