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P R O G R A M U L 
CONGRESULUI AL VIII-LEA AL U.C.M.R. 

“MEDIEREA – BRAND DE ȚARĂ” 
BUCUREȘTI, 23-25 MAI 2014 

HOTEL RAMADA HOTEL&SUITES NORD 4*, SALA DIAMOND 

Str. Daniel Danielopolu 44 A, sector 1, București 
Vineri 23.05.2014  

Ø Sosirea participanților 

Ø Cină a la carte 

Sâmbătă 24.05.2014           

Ø 09,30 Înregistrarea participanților 

Ø 10,00 “Medierea – brand de țară”: panel interactiv mediatori – invitați  

Ø 12,30  Pauză de prânz – bufet Hotel Ramada Nord 4* 

Ø 14,00 a. Raportul de activitate al Consiliului Director, Biroului Executiv și al 

Președintelui U.C.M.R. 

b. Descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2013 și proiectul de 

BVC pentru 2014 

c. Memorandum U.C.M.R. cu privire la organizarea profesiei de mediator 

d. Strategia U.C.M.R. pentru perioada 2014 - 2015 

e. Diverse 

Ø 17,00 Închiderea lucrărilor 

Ø 19,30 Banchet U.C.M.R.- Hotel Ramada Nord 4*,  American Lounge 

Duminică 25.05.2014 

Ø Plecarea participanților 

 
Parteneri strategici:       Parteneri media: 
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Înscriere: 

Ø Pentru participarea la Congres, U.C.M.R. nu percepe nicio taxă. 

Ø Hotelul percepe costurile pachetelor Ramada Congres U.C.M.R. (30 EUR/persoană) și 

Ramada Banchet U.C.M.R. (31 EUR/persoană) 

Ø Înscrierea participanților se face până marți 20.05.2014, ora 12:00 prin transmiterea 

formularului de înscriere la adresa office@starseu.eu însoțit de dovada plății pachetelor de 

participare. Ulterior transmiterii formularului, participanții vor primi un e-mail privind confirmarea 

înscrierii de la office@starseu.eu.  

Ø Asociațiile membre U.C.M.R. sunt invitate să comunice până marți 20.05.2043, ora 

12:00 numele delegaților cu drept de vot în Congres prin completarea formularului de mandat 

și transmiterea lui la adresa office@starseu.eu.  

 

Detalii despre posibilitatea de cazare și masă: 

OFERTĂ SPECIALĂ PENTRU CONGRESUL UCMR Hotel Ramada Hotel&Suites Nord 4*: 
Ø Cameră single 43 EUR/noapte (mic dejun inclus);  

Ø Cameră dublă 53 EUR/noapte  (mic dejun inclus) 

Tarifele de mai sus nu includ TVA 9% și 1% taxa de oraș. 

Ø Rezervarea camerelor se face direct și individual de către fiecare participant, prin 

transmiterea formularului de rezervare la adresa unică de e-mail reservations@ramadanorth.ro. 

Toată corespondenta de rezervare a cazării se realizează direct cu hotelul. 
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
la 

CONGRESUL AL VIII-LEA AL U.C.M.R. 
“MEDIEREA – BRAND DE ȚARĂ” 

BUCUREȘTI, 23-25 MAI 2014 
HOTEL RAMADA HOTEL&SUITES NORD 4*, SALA DIAMOND 

Str. Daniel Danielopolu 44 A, sector 1, București 
 

I. DATE PERSONALE 
 
Nume și prenume ____________________________________________________________ 
Tel:__________________________E-mail_________________________________________ 
Asociația profesională a mediatorilor 
în care sunt membru _________________________________________________________ 
 

II. DATE PRIVIND PARTICIPAREA (costurile se achită integral la data înregistrării) 
 

1. 
 

Participare Congres UCMR  -  
* Pachet Ramada Congres UCMR 30 
EUR/persoană 

Număr de persoane 
________________ 

2.  Participare Banchet U.C.M.R. 
** Pachet Ramada Banchet UCMR 31 
EUR/persoană 

Număr de persoane 
________________ 

 
Pentru participarea la Congres, U.C.M.R. nu percepe nicio taxă. 
Plata se face în RON, la cursul BNR din ziua plății. Costul pachetelor de participare se achită 
integral la momentul înregistrării în contul RO63 BRDE 441SV 9181 2764 410 al Asociației 
Mediatorilor “STARS” Social Training and Antreprenorial Research Society, deschis la BRD 
Calea Călărașilor. Confirmarea înregistrării se face după primirea dovezii plății. 
 
       III. DATE DE FACTURARE: 
Denumire (persoană fizică sau juridică): ___________________________________________ 
CUI/CNP: ___________________________________________________________________ 
Adresă: _____________________________________________________________________ 
IBAN şi bancă: _______________________________________________________________ 
 
Înscrierea participanților la eveniment se face până cel târziu marți 20.05.2014, ora 12:00, prin 
completarea și transmiterea prezentului formular de înscriere însoțit de dovada plății 
pachetelor de participare la adresa de e-mail office@starseu.eu. Ulterior transmiterii 
formularului, veți primi un e-mail prvind  confirmarea înscrierii de la office@starseu.eu.  
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Persoane de contact:  
- Florica Chivu - tel./fax 021.320.15.35, mobil 0720.270.185 
- Mădălina Calcan: tel./fax 021.320.15.35, mobil 0722.239.261 

 
* Pachetul Ramada Congres UCMR în valoare de 30 EUR/persoană include: 
Sala de conferințe Diamond: ecran de proiecție, videoproiector, flipchart, acces internet 
(trafic minim garantat 2 mb/sec/sală), parcare în “Parcarea Ramada”, bloc notes și pixuri pentru 
fiecare participant. 
Pauza de cafea, consum nelimitat care conține: §apă minerală plată / carbogazoasă 
§selecție de ceaiuri fine §cafea filtru §ciocolată caldă §selecție de fursecuri  
Dejun bufetul zilei : §salad bar – selecție diversificată de salate §preparate reci §supa zilei 
§preparate calde §garnituri – cartofi, legume, paste / risotto §desert 
Pachet băuturi dejun: §băuturi răcoritoare carbogazoase §apă minerală plată / carbogazoasă 
§cafea filtru §ciocolată caldă §selecție de ceaiuri fine 
 
 ** Pachetul Ramada Banchet UCMR ** în valoare de 31 EUR/persoană include: 
Bufet Meniu care include: §salad bar – selecție diversificată de salate §preparate reci 
§preparate calde §garnituri – cartofi, legume, paste / risotto §desert 
Pachet de băuturi cu consum nelimitat pe toata durata evenimentului (în intervalul 19:30-
01:00) – care include: Scotch Ballantines, Bitter  Campari, vin alb / vin rosu, sucuri naturale – 
portocale, grapefruit, mere, apă plată & minerală, cafea filtru 
Decorarea sălii: huse pentru scaune și fețe de masă asortate; aranjamente florale artificiale; 
sfeșnice și lumânări pe fiecare masă 
 
 
 
 
Data:        Semnătura: 
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MANDAT DE REPREZENTARE 

La lucrările Congresului al VIII-lea al U.C.M.R. 
din 24.05.2013, ora 10,00, București 

 

Subscrisa Asociația _______________________________________, 

vă comunicăm alăturat lista persoanelor delegate la Congresul al VIII-

lea al U.C.M.R. din 24.05.2013, ora 10,00, București: 

 

1.Numele reprezentantului asociației în Consiliul Director (delegat 1 cu  

drept de vot):  

 

_______________________________________________________ 

2.Numele delegatului 2 cu drept de vot: 

 

_______________________________________________________ 

3.Numele delegatului 3 cu drept de vot: 

 

_______________________________________________________ 

 

 

__________________      ____________ 

Semnatura și ștampila      Data 
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Note: 

1 – O asociație membră deține 3 voturi în Congres. Asociația va avea 

atâtea voturi câte rubrici sunt completate (o rubrică completată egal un 

vot). Necompletarea unei rubrici atrage pierderea votului aferent. 

2 - La rubricile 1-3 din tabel pot fi menționate persoane diferite sau 

aceeași persoană (de ex. o singură persoană poate fi menționată la 

toate cele 3 rubrici; sau o persoană poate fi menționată la două rubrici) 

3 – O asociație poate delega persoane din cadrul asociației sau 

persoane delegate la Congres din partea altei asociații U.C.M.R. 
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 RAMADA HOTEL & SUITES BUCHAREST NORTH 

FORMULAR DE REZERVARE  

Congres UCMR  

NUMELE OASPETELUI : ………………….. ………………………………………… 

DATA SOSIRII : …………………………. DATA PLECĂRII: ………………………. 

TIPUL CAMEREI : …………………………… NR. PERS:………………………….. 

CARTE DE CREDIT: ……………………………………………………/ CVV………. 

MODALITATE DE PLATĂ:……………………………………………………………. 

 Tarife Speciale 
23-25 Mai 2014 

ROOM  TYPE Single Double 
Standard Room 43 53 

 

Tarifele sunt exprimate în euro/camera/noapte și nu includ taxele (TVA 9% și 1% taxa de oraș) 

 
Tarifele includ următoarele facilități: 

• Mic dejun bufet  

• Acces gratuit la Internet  

• Acces Health Club (fitness, sauna, hamamm)  

• Acces gratuit în "Parcarea Ramada" situată la 100 m de hotel în limita disponibilității  

Rezervarea camerelor se va face în funcție de disponibilitatea hotelului din momentul solicitării 
ferme. În caz de neprezentare, se va factura contravaloarea primei nopți de cazare. Pentru a 
evita această situație, vă rugăm să anulați rezervarea cu 48 ore înainte de ziua sosirii.  

Relaxați-vă în elegantele noastre camere Standard și bucurați-vă de decorul clasic menit să vă 
asigure tot confortul.  Pe lângă un mobilier funcțional și băi amenajate după cele mai înalte 
standarde, camerele mai au în dotare seif de mărimea unui laptop, telefon direct, conexiune 
gratis la internet de mare viteză, programe TV locale și internaționale, Pay TV, TV LCD, mini 
bar,uscător de păr, fier și masă de călcat. 

Ø Telefon: 40-21-407 5219 ; 40-21-407 5210 

Ø Fax: 40-21-407 5248 

Ø E-mail: reservations@ramadanorth.ro 


