
                                      

UNIVERSITATEA „EFTIMIE MURGU”                CONSILIUL JUDEŢEAN  
                       REŞIŢA                      CARAŞ-SEVERIN 
 
 

CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE ACŢIONĂRI ELECTRICE 
a XVII-a ediţie 

Reşiţa 08÷10 octombrie 2014 
http://uem.ro/cnae2014/ 

 
 

TALON  DE  PARTICIPARE 
(se completează de fiecare participant) 

 

Numele şi prenumele …………………………………………………………....... 

Titlul ştiinţific …………………………., Funcţia………………………………... 

Afilierea …………………………………………………………………………... 

Telefon ……………………………, E-mail ……………………………………... 

Data şi ora sosirii ……………………, Data şi ora plecării …..…………………..  

 

Particip cu lucrare ca:        prim autor      coautor      pt. informare 

Titlul  şi ID lucrării ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

Particip cu însoţitor/însoţitore                                             DA      NU 

Nume însoţitor/însoţitoare………………………………………………………. 

 



Autor sau coautor 

Doresc să particip la cina festivă - 
09.10.2014             

          DA      NU       

Doresc să particip la excursia de la 
lacul Văliug - 10.10.2014         

                 DA       NU 

Doresc să particip la excursia pe 
calea ferată Oraviţa Anina - 
10.10.2014         

  DA      NU 

Doresc să particip la cina festiva - 
10.10.2014            

           DA      NU 

         

Însoţitor 

Doresc să particip la cina festivă - 
09.10.2014             

       DA      NU       

Doresc să particip la excursia de la 
lacul Văliug - 10.10.2014         

                 DA       NU 

Doresc să particip la excursia pe 
calea ferată Oraviţa Anina - 
10.10.2014         

  DA      NU  

Doresc să particip la cina festiva - 
10.10.2014             

                     DA      NU 

 

Taxa pentru autor: 60  EURO pentru prima lucrarea şi 20 EURO pentru a doua 
lucrarea cu acelaşi prim autor. Această taxă include publicarea lucrării, 
participarea la lucrările conferinţei, mesele festive, excursii tematice, materialele 
conferinţei. 

Taxele pentru însoţitor: 

- 50 lei participarea la activităţile din data de 09.10.2014; 
- 100 lei participarea la activităţile din data de 10.10.2014. 

Taxa se va plăti în LEI (la cursul BNR din ziua efectuării plăţii) în contul 
Universităţii „Eftimie Murgu”, cu sediul în Reşiţa, P-ţa Traian Vuia, nr. 1 - 4, 
C.F. 3061983, cont nr. RO30 TREZ 1812 0F37 0100 XXXX deschis la 
Trezoreria Reşiţa.  

 

Talonul completat împreună cu copia chitanţei vor fi trimise, până în data de 
10 septembrie 2014,  pe adresa de e-mail:  e.spunei@uem.ro 


