
  
Europenizarea polticilor si sistemelor de sanatate si provocarile comune 

   

Participarea

 

Conferinta este deschisa tuturor sindicatelor 
implicati si au responsabilitati in 

  

Reprezentarea echitabila pe baza de 

 

Ii vom incuraja in mod special pe afiliati sa ne ajute 
baza 
ajutor financiar, unul dintre delegati trebuie sa fie femeie
concordanta cu politicile EPSU privind sansele egale. 

  

Traducere

 

Traducere activa 
limbi
Suedeza

 

Daca nu veti putea participa la conferinta in
sa ne informati care este limba pentru care aveti nevoie de traducere 
o

 

explora apoi posibilitatile 
Daca nu va fi posibil nici acest lucru, 
transportul si cazarea pentru un coleg 
(aceasta se aplica tarilor UE din estul Europei si tarilor aplicante UE). Detaliile vor 
trebui 

  

Locul si timpul

 

Conferinta va avea loc la 
zona in care se afla hotelul: 

   
Europenizarea polticilor si sistemelor de sanatate si provocarile comune 

Participarea

 

Conferinta este deschisa tuturor sindicatelor 
implicati si au responsabilitati in 

Reprezentarea echitabila pe baza de 

i vom incuraja in mod special pe afiliati sa ne ajute 
baza de gen la acest eveniment, nominalizand femei. 
ajutor financiar, unul dintre delegati trebuie sa fie femeie
concordanta cu politicile EPSU privind sansele egale. 

Traducerea

 

Traducere activa 
limbi. Engleza
Suedeza. 

Daca nu veti putea participa la conferinta in
sa ne informati care este limba pentru care aveti nevoie de traducere 

 

in formularul de participare. Colegii 
explora apoi posibilitatile 
Daca nu va fi posibil nici acest lucru, 
transportul si cazarea pentru un coleg 
(aceasta se aplica tarilor UE din estul Europei si tarilor aplicante UE). Detaliile vor 
trebui discutate cu Secretariatul EPSU. 

Locul si timpul

Conferinta va avea loc la 
zona in care se afla hotelul: 

Conferita Europeana EPSU pentru Sanatate 2011:
Europenizarea polticilor si sistemelor de sanatate si provocarile comune 

pentru forta de munca din sanatate 

 

Conferinta este deschisa tuturor sindicatelor 
implicati si au responsabilitati in 

Reprezentarea echitabila pe baza de 

i vom incuraja in mod special pe afiliati sa ne ajute 
de gen la acest eveniment, nominalizand femei. 

ajutor financiar, unul dintre delegati trebuie sa fie femeie
concordanta cu politicile EPSU privind sansele egale. 

 

Traducere activa (i.e. puteti asculta si vorbi aceasta limba)
Engleza, Franceza

Daca nu veti putea participa la conferinta in
sa ne informati care este limba pentru care aveti nevoie de traducere 

in formularul de participare. Colegii 
explora apoi posibilitatile 
Daca nu va fi posibil nici acest lucru, 
transportul si cazarea pentru un coleg 
(aceasta se aplica tarilor UE din estul Europei si tarilor aplicante UE). Detaliile vor 

discutate cu Secretariatul EPSU. 

Locul si timpul

 

Conferinta va avea loc la 
zona in care se afla hotelul: 

 
Conferita Europeana EPSU pentru Sanatate 2011:

Europenizarea polticilor si sistemelor de sanatate si provocarile comune 
pentru forta de munca din sanatate 

18-19 Octombrie
Rin Grand Hotel,

DETALII

Conferinta este deschisa tuturor sindicatelor 
implicati si au responsabilitati in serviciile de 

Reprezentarea echitabila pe baza de 

i vom incuraja in mod special pe afiliati sa ne ajute 
de gen la acest eveniment, nominalizand femei. 

ajutor financiar, unul dintre delegati trebuie sa fie femeie
concordanta cu politicile EPSU privind sansele egale. 

puteti asculta si vorbi aceasta limba)
anceza, German

Daca nu veti putea participa la conferinta in
sa ne informati care este limba pentru care aveti nevoie de traducere 

in formularul de participare. Colegii 
explora apoi posibilitatile de a raspunde cererii dvs
Daca nu va fi posibil nici acest lucru, 
transportul si cazarea pentru un coleg 
(aceasta se aplica tarilor UE din estul Europei si tarilor aplicante UE). Detaliile vor 

discutate cu Secretariatul EPSU. 

Conferinta va avea loc la RIN Grand Hotel
zona in care se afla hotelul: http://www.epsu.org/a/7364
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Conferita Europeana EPSU pentru Sanatate 2011:
Europenizarea polticilor si sistemelor de sanatate si provocarile comune 

pentru forta de munca din sanatate 

19 Octombrie
Grand Hotel,

DETALII

 

PRACTIC

Conferinta este deschisa tuturor sindicatelor a
serviciile de sanatate si sociale. 

Reprezentarea echitabila pe baza de gen 

i vom incuraja in mod special pe afiliati sa ne ajute 
de gen la acest eveniment, nominalizand femei. 

ajutor financiar, unul dintre delegati trebuie sa fie femeie
concordanta cu politicile EPSU privind sansele egale. 

puteti asculta si vorbi aceasta limba)
, Germana, Ceha, Italian

Daca nu veti putea participa la conferinta in

 

una din aceste noua limbi, sunteti invitati 
sa ne informati care este limba pentru care aveti nevoie de traducere 

in formularul de participare. Colegii nostrii
a raspunde cererii dvs

Daca nu va fi posibil nici acest lucru, am putea 
transportul si cazarea pentru un coleg care sa ii
(aceasta se aplica tarilor UE din estul Europei si tarilor aplicante UE). Detaliile vor 

discutate cu Secretariatul EPSU. 

 

Grand Hotel

 

Bucuresti
http://www.epsu.org/a/7364

u sprijinul financiar al Comisiei Europene

Conferita Europeana EPSU pentru Sanatate 2011:
Europenizarea polticilor si sistemelor de sanatate si provocarile comune 

pentru forta de munca din sanatate 

19 Octombrie

 

2011 

 

Grand Hotel,

 

Bucuresti

RACTICE

 

afiliate si se adreseaza 
sanatate si sociale. 

i vom incuraja in mod special pe afiliati sa ne ajute sa imbunatati
de gen la acest eveniment, nominalizand femei. 

ajutor financiar, unul dintre delegati trebuie sa fie femeie
concordanta cu politicile EPSU privind sansele egale. 

puteti asculta si vorbi aceasta limba)
, Italiana, 

una din aceste noua limbi, sunteti invitati 
sa ne informati care este limba pentru care aveti nevoie de traducere 

nostrii

 

de la Biroul EPSU din Bucuresti vor 
a raspunde cererii dvs, prin implicarea traducatorilor locali. 

am putea avea posibilitatea de a r
care sa ii

 

ajute pe 
(aceasta se aplica tarilor UE din estul Europei si tarilor aplicante UE). Detaliile vor 

Bucuresti. Va rugam sa 
http://www.epsu.org/a/7364. Website: 

 

u sprijinul financiar al Comisiei Europene

 
Conferita Europeana EPSU pentru Sanatate 2011:

Europenizarea polticilor si sistemelor de sanatate si provocarile comune 
pentru forta de munca din sanatate 

  

Bucuresti

  

se adreseaza 
sanatate si sociale. 

 

imbunatatim reprezentarea pe 
de gen la acest eveniment, nominalizand femei. Pentru tarile

ajutor financiar, unul dintre delegati trebuie sa fie femeie
concordanta cu politicile EPSU privind sansele egale. 

 

puteti asculta si vorbi aceasta limba)

 

va fi oferita in si din 
, Romana, Rusa, Spaniola

una din aceste noua limbi, sunteti invitati 
sa ne informati care este limba pentru care aveti nevoie de traducere 

de la Biroul EPSU din Bucuresti vor 
prin implicarea traducatorilor locali. 
avea posibilitatea de a r

ajute pe participanti cu traducere
(aceasta se aplica tarilor UE din estul Europei si tarilor aplicante UE). Detaliile vor 

Va rugam sa cercetati 
Website: www.rinhotels.ro

u sprijinul financiar al Comisiei Europene

  
Conferita Europeana EPSU pentru Sanatate 2011:

 
Europenizarea polticilor si sistemelor de sanatate si provocarile comune 

se adreseaza colegilor care sunt 

m reprezentarea pe 
Pentru tarile

 

care primesc 
ajutor financiar, unul dintre delegati trebuie sa fie femeie, pentru a fi in 

va fi oferita in si din 
Rusa, Spaniola

una din aceste noua limbi, sunteti invitati 
sa ne informati care este limba pentru care aveti nevoie de traducere soptita, indic

de la Biroul EPSU din Bucuresti vor 
prin implicarea traducatorilor locali. 
avea posibilitatea de a rambursa 

participanti cu traducere
(aceasta se aplica tarilor UE din estul Europei si tarilor aplicante UE). Detaliile vor 

cercetati si harta cu 
www.rinhotels.ro

 
Europenizarea polticilor si sistemelor de sanatate si provocarile comune 

care sunt 

m reprezentarea pe 
care primesc 

pentru a fi in 

va fi oferita in si din noua 
Rusa, Spaniola

 

si 

una din aceste noua limbi, sunteti invitati 
soptita, indicand-

de la Biroul EPSU din Bucuresti vor 
prin implicarea traducatorilor locali. 

ambursa 
participanti cu traducerea 

(aceasta se aplica tarilor UE din estul Europei si tarilor aplicante UE). Detaliile vor 

si harta cu 
www.rinhotels.ro. 

http://www.epsu.org/a/7364
http://www.epsu.org/a/7364
http://www.epsu.org/a/7364
http://www.rinhotels.ro
http://www.rinhotels.ro
http://www.rinhotels.ro


Colegele
recomanda sa luati
mijloc de 
centrul Bucurestiului si 
aeroportului in permanenta. Costul unei calatorii 
taxiului sa va dea
romanesti 
taxiul. Pentru 
iulie
fie mai usor si mai ieftin, va vom explica in Bucuresti. Costul transport
cu taxiul sau 

 

O c
este prevazuta pentru seara zilei de 
suplimentare vor urma. 

 

Pe data de 19 o
14.30, vom oferi 
(durata: 1.5
suplimentare vor urma. Transportul la Palatul Parlamentului s
autocar
viziteze. Veti fi inapoi la hotel la ora 16.30 
sa va organizati calatoria 

  

Tra

 

EPSU 
pentru participantii lor. Costul 

 

Totusi

 

Tra

    
olegele

 
de la Biroul EPSU din Bucuresti, 

recomanda sa luati
mijloc de transport
centrul Bucurestiului si 
aeroportului in permanenta. Costul unei calatorii 
taxiului sa va dea
romanesti (ROL) 
taxiul. Pentru 
iulie

 

2011 este
fie mai usor si mai ieftin, va vom explica in Bucuresti. Costul transport
cu taxiul sau 

O cina pentru toti participantii
este prevazuta pentru seara zilei de 
suplimentare vor urma. 

Pe data de 19 o
14.30, vom oferi 
(durata: 1.5-
suplimentare vor urma. Transportul la Palatul Parlamentului s
autocar, daca un numar minim de participanti 
viziteze. Veti fi inapoi la hotel la ora 16.30 
sa va organizati calatoria 

Transport si cazare 

EPSU se asteapta ca sindicatele 
pentru participantii lor. Costul 

Totusi: 

Transportul si cazarea pentru participantii eligibili pentru asistenta financiara
1. Conferinta va primi co

suntem in masura sa oferim asistenta financiara 
tara, (
Sociale) 
intrat in UE in 2004 si 2007, plus
cazul, acesti trei participanti trebuie sa vina de la sindicate diferite. Pentru 
participantii eligibili, EPSU
17 si 18 o
acoperite

2. Pentru tarile care nu fac parte
UE de co
indexare, bugetul 

a) Pana la 
Comitetului Permanent
zilei de 18 octombrie 2011,
Kosovo, Muntenegru

Appendix PRACTICAL DETAILS to 

de la Biroul EPSU din Bucuresti, 
recomanda sa luati

 
taxiul

transport. Pentgru a folosi 
centrul Bucurestiului si apoi sa luati 2 autobuze. 
aeroportului in permanenta. Costul unei calatorii 
taxiului sa va dea

 
chitanta. Exista ATM

(ROL) de la bancomate si este mai bine sa
taxiul. Pentru transferul la hotel 

este

 

1:4,27, pentru a va orienta. Drumul de la hotel la aeroport ar trebui sa 
fie mai usor si mai ieftin, va vom explica in Bucuresti. Costul transport
cu taxiul sau cu sistemul de transport public nu 

u toti participantii
este prevazuta pentru seara zilei de 
suplimentare vor urma. 

 

Pe data de 19 octomb
14.30, vom oferi celor interesati 

-2 ore). Website: 
suplimentare vor urma. Transportul la Palatul Parlamentului s

, daca un numar minim de participanti 
viziteze. Veti fi inapoi la hotel la ora 16.30 
sa va organizati calatoria 

nsport si cazare 

 

se asteapta ca sindicatele 
pentru participantii lor. Costul 

nsportul si cazarea pentru participantii eligibili pentru asistenta financiara
Conferinta va primi co
suntem in masura sa oferim asistenta financiara 

, (inclusiv membrilor Comitetului Permanent pentru Sanatate si Servicii 
Sociale) pentru cele 10 noi state membre din centrul si estul Europei, care au 

rat in UE in 2004 si 2007, plus
cazul, acesti trei participanti trebuie sa vina de la sindicate diferite. Pentru 
participantii eligibili, EPSU

si 18 octombr
acoperite

 

de EPSU
Pentru tarile care nu fac parte
UE de co-finantare (vezi 1, mai sus
indexare, bugetul 
Pana la 350 

 

pentru transp
Comitetului Permanent
zilei de 18 octombrie 2011,
Kosovo, Muntenegru

Appendix PRACTICAL DETAILS to 

de la Biroul EPSU din Bucuresti, 
ul de la aeroport

Pentgru a folosi 
apoi sa luati 2 autobuze. 

aeroportului in permanenta. Costul unei calatorii 
chitanta. Exista ATM

de la bancomate si este mai bine sa
l la hotel 100 ROL
pentru a va orienta. Drumul de la hotel la aeroport ar trebui sa 

fie mai usor si mai ieftin, va vom explica in Bucuresti. Costul transport
sistemul de transport public nu 

u toti participantii, pentru a facilita 
este prevazuta pentru seara zilei de 

 

mbrie 2011, dupa conferinta, cel mai probabil incepand cu ora 
celor interesati o vizita 

Website: http://www.cdep.ro/pls/cic/si
suplimentare vor urma. Transportul la Palatul Parlamentului s

, daca un numar minim de participanti 
viziteze. Veti fi inapoi la hotel la ora 16.30 
sa va organizati calatoria inapoi acasa

se asteapta ca sindicatele a
pentru participantii lor. Costul unei camere/noapte

nsportul si cazarea pentru participantii eligibili pentru asistenta financiara
Conferinta va primi co-finantare din partea Comisiei Europene. Prin urmare, 
suntem in masura sa oferim asistenta financiara 

inclusiv membrilor Comitetului Permanent pentru Sanatate si Servicii 
pentru cele 10 noi state membre din centrul si estul Europei, care au 

rat in UE in 2004 si 2007, plus
cazul, acesti trei participanti trebuie sa vina de la sindicate diferite. Pentru 
participantii eligibili, EPSU

 

acopera
rie). Alte costuri suplimentare 

de EPSU. 
Pentru tarile care nu fac parte

finantare (vezi 1, mai sus
indexare, bugetul EPSU aloca asistenta financiara:

pentru transp
Comitetului Permanent

 

(Titular 
zilei de 18 octombrie 2011,
Kosovo, Muntenegru, Serbia 

Cu sprijinul financiar al Comisiei Europene

Appendix PRACTICAL DETAILS to 

2 

de la Biroul EPSU din Bucuresti, 
de la aeroport

 
pana la hotel

Pentgru a folosi transportul public 
apoi sa luati 2 autobuze. 

aeroportului in permanenta. Costul unei calatorii 
chitanta. Exista ATM-uri/bancomate in aeroport. Puteti retrage Lei 

de la bancomate si este mai bine sa
100 ROL

 
sunt suficienti. Rata de schimb 

pentru a va orienta. Drumul de la hotel la aeroport ar trebui sa 
fie mai usor si mai ieftin, va vom explica in Bucuresti. Costul transport

sistemul de transport public nu 

, pentru a facilita 
este prevazuta pentru seara zilei de 18 octo

, dupa conferinta, cel mai probabil incepand cu ora 
o vizita cu ghid insotitor 

http://www.cdep.ro/pls/cic/si
suplimentare vor urma. Transportul la Palatul Parlamentului s

, daca un numar minim de participanti 
viziteze. Veti fi inapoi la hotel la ora 16.30 (o 

inapoi acasa). 

afiliate sa acopere cheltuielile de transport si cazare 
unei camere/noapte

nsportul si cazarea pentru participantii eligibili pentru asistenta financiara
finantare din partea Comisiei Europene. Prin urmare, 

suntem in masura sa oferim asistenta financiara 
inclusiv membrilor Comitetului Permanent pentru Sanatate si Servicii 

pentru cele 10 noi state membre din centrul si estul Europei, care au 
rat in UE in 2004 si 2007, plus

 

Croatia, Macedonia si
cazul, acesti trei participanti trebuie sa vina de la sindicate diferite. Pentru 

acopera

 

in principiu 
Alte costuri suplimentare 

Pentru tarile care nu fac parte

 

din proiectul UE, deci nu se incadreaza in
finantare (vezi 1, mai sus),

aloca asistenta financiara:
pentru transport pentru un 

itular SAU S
zilei de 18 octombrie 2011,

 

din urmatoarele tari: 
, Serbia 

 

si daca e 

Cu sprijinul financiar al Comisiei Europene

Appendix PRACTICAL DETAILS to EPSU Circular N°

de la Biroul EPSU din Bucuresti, Marina Irimie 
pana la hotel, deoarece este cel mai simplu 

transportul public ar trebui
apoi sa luati 2 autobuze. Exista taxiuri galbene (

aeroportului in permanenta. Costul unei calatorii este

 
bancomate in aeroport. Puteti retrage Lei 

de la bancomate si este mai bine sa

 
aveti 

sunt suficienti. Rata de schimb 
pentru a va orienta. Drumul de la hotel la aeroport ar trebui sa 

fie mai usor si mai ieftin, va vom explica in Bucuresti. Costul transport
sistemul de transport public nu poate fi rambursat de EPSU. 

, pentru a facilita intarirea relatiilor 
ctombrie in

 

, dupa conferinta, cel mai probabil incepand cu ora 
cu ghid insotitor 

http://www.cdep.ro/pls/cic/si
suplimentare vor urma. Transportul la Palatul Parlamentului s

, daca un numar minim de participanti (aprox. 30 
o estimare aproximativa

acopere cheltuielile de transport si cazare 
unei camere/noapte

 

la RIN Grand 

nsportul si cazarea pentru participantii eligibili pentru asistenta financiara
finantare din partea Comisiei Europene. Prin urmare, 

suntem in masura sa oferim asistenta financiara pentru 
inclusiv membrilor Comitetului Permanent pentru Sanatate si Servicii 

pentru cele 10 noi state membre din centrul si estul Europei, care au 
Croatia, Macedonia si

cazul, acesti trei participanti trebuie sa vina de la sindicate diferite. Pentru 
in principiu 2 nopti de cazare 

Alte costuri suplimentare (e.g. 

din proiectul UE, deci nu se incadreaza in
,

 

dar sunt sub 
aloca asistenta financiara:

ort pentru un reprezentant 
Substitut) care se int

din urmatoarele tari: 
e de la un sindicat diferit

 

Cu sprijinul financiar al Comisiei Europene

EPSU Circular N°

Marina Irimie si Monic
, deoarece este cel mai simplu 
ar trebui

 
sa mergeti mai intai in 

axiuri galbene (

 
20-25 . Rugati

bancomate in aeroport. Puteti retrage Lei 
aveti bani romanesti 

sunt suficienti. Rata de schimb 
pentru a va orienta. Drumul de la hotel la aeroport ar trebui sa 

fie mai usor si mai ieftin, va vom explica in Bucuresti. Costul transport
ambursat de EPSU. 

intarirea relatiilor intre sindicate si 

 

Centrul Bucurestiului. Detalii 

, dupa conferinta, cel mai probabil incepand cu ora 
cu ghid insotitor la Parl

http://www.cdep.ro/pls/cic/site.home?idl=EN
suplimentare vor urma. Transportul la Palatul Parlamentului si retur se va face cu un 

30 de colegi) 
aproximativa

acopere cheltuielile de transport si cazare 
RIN Grand Hotel este de 

nsportul si cazarea pentru participantii eligibili pentru asistenta financiara
finantare din partea Comisiei Europene. Prin urmare, 

pentru 3 participanti din fiecare
inclusiv membrilor Comitetului Permanent pentru Sanatate si Servicii 

pentru cele 10 noi state membre din centrul si estul Europei, care au 
Croatia, Macedonia si

 

Turcia
cazul, acesti trei participanti trebuie sa vina de la sindicate diferite. Pentru 

2 nopti de cazare 
(e.g. bautura din camera) nu vor fi 

din proiectul UE, deci nu se incadreaza in
sub 100% in cele 

aloca asistenta financiara:

 

eprezentant in plus
care se intruneste 

din urmatoarele tari: Albania, Bosnia
sindicat diferit

Cu sprijinul financiar al Comisiei Europene

 
EPSU Circular N°45 (2011) 

si Monica Avram, 
, deoarece este cel mai simplu 

sa mergeti mai intai in 
axiuri galbene ( oficiale

Rugati-l pe soferul 
bancomate in aeroport. Puteti retrage Lei 

bani romanesti cand platiti 
sunt suficienti. Rata de schimb -ROL 

pentru a va orienta. Drumul de la hotel la aeroport ar trebui sa 
fie mai usor si mai ieftin, va vom explica in Bucuresti. Costul transportului in Bucuresti 

ambursat de EPSU. 

 

intre sindicate si 
entrul Bucurestiului. Detalii 

, dupa conferinta, cel mai probabil incepand cu ora 
Parlamentul Romaniei

te.home?idl=EN. Informatii 
i retur se va face cu un 

) este interesat 
aproximativa

 

pentru a va ajuta 

acopere cheltuielile de transport si cazare 
Hotel este de 53

nsportul si cazarea pentru participantii eligibili pentru asistenta financiara

 

finantare din partea Comisiei Europene. Prin urmare, 
articipanti din fiecare

inclusiv membrilor Comitetului Permanent pentru Sanatate si Servicii 
pentru cele 10 noi state membre din centrul si estul Europei, care au 

cia. Acolo unde e
cazul, acesti trei participanti trebuie sa vina de la sindicate diferite. Pentru 

2 nopti de cazare (i.e. noptile de
bautura din camera) nu vor fi 

din proiectul UE, deci nu se incadreaza in
in cele 5 benzi 

plus

 

fata de membrul 
runeste in dimin

, Bosnia-Herzegovina, 
sindicat diferit. 

) 

 
page 2 

a Avram, va 
, deoarece este cel mai simplu 

sa mergeti mai intai in 
) in fata 

pe soferul 
bancomate in aeroport. Puteti retrage Lei 

cand platiti 
ROL la 18 

pentru a va orienta. Drumul de la hotel la aeroport ar trebui sa 
in Bucuresti 

intre sindicate si tari, 
entrul Bucurestiului. Detalii 

, dupa conferinta, cel mai probabil incepand cu ora 
ul Romaniei

 

Informatii 
i retur se va face cu un 

este interesat sa il 
pentru a va ajuta 

acopere cheltuielile de transport si cazare 
53

 

. 

finantare din partea Comisiei Europene. Prin urmare, 
articipanti din fiecare

 

inclusiv membrilor Comitetului Permanent pentru Sanatate si Servicii 
pentru cele 10 noi state membre din centrul si estul Europei, care au 

Acolo unde este 
cazul, acesti trei participanti trebuie sa vina de la sindicate diferite. Pentru 

noptile de

 

bautura din camera) nu vor fi 

din proiectul UE, deci nu se incadreaza in

 

regulile 
benzi de 

fata de membrul 
in dimineata 

Herzegovina, 

http://www.cdep.ro/pls/cic/si
suplimentare
http://www.cdep.ro/pls/cic/si
suplimentare
http://www.cdep.ro/pls/cic/si
suplimentare
http://www.cdep.ro/pls/cic/site.home?idl=EN
suplimentare


  

Este la latitudinea afiliatilor din tarile listate la 
aplica pentru 
Secretariatul 

 

NOTIFICARE IMPORTANTA
Asistenta financiara este alocata doar reprezentantilor sindicatelor care si
obligatiile financiare catre 
Acordul de Cooperare, articolul 

 

Cand va inregistrati, noi vom aranja rezervarea 

  

Cerere de viza

 

Participant
detaliile din pasaport Secretariatului EPSU
septemb
participare. Odata inregistrati
informatii suplimentare cum sa procedati. 

 

Va recomandam sa verificati de doua ori la ambasada sau misiunea diplomatica a 
Romaniei din tara dvs daca

  

Asigurare in caz de accident

 

Va rugam sa luati in considerare faptul ca EPSU nu acopera 
accident
asigurarea dvs

    
b) Pentru cei care calatoresc de la 

fi acceptata de la ca
participantilor din 
Kyrgyz
reprezentant 
se intru

Este la latitudinea afiliatilor din tarile listate la 
aplica pentru 
Secretariatul 

NOTIFICARE IMPORTANTA
Asistenta financiara este alocata doar reprezentantilor sindicatelor care si
obligatiile financiare catre 
Acordul de Cooperare, articolul 

Cand va inregistrati, noi vom aranja rezervarea 

 

Va rugam sa
rezervarea la

 

Anularea camerelor dupa 30 septemb

 

Va rugam sa retineti ca d
factura de la hotel va fi trimisa sindicatului

Cerere de viza

articipantii care au 
detaliile din pasaport Secretariatului EPSU
septembrie

 

participare. Odata inregistrati
informatii suplimentare cum sa procedati. 

Va recomandam sa verificati de doua ori la ambasada sau misiunea diplomatica a 
Romaniei din tara dvs daca

 

Va rugam sa
locala

 

Va rugam sa ne dati detaliile de contact (adresa,
sau misiunea diplomatica a Romaniei 
corect scrisoarea/scrisorile de invitatie.

 

Va rugam sa tratati toate chestiunile legate d
eliberarea vizelor 

Asigurare in caz de accident

Va rugam sa luati in considerare faptul ca EPSU nu acopera 
accident

 

pentru participantii la intalnirile 
asigurarea dvs

Appendix PRACTICAL DETAILS to 

Pentru cei care calatoresc de la 
fi acceptata de la ca
participantilor din 
Kyrgyzstan, Moldova, 
reprezentant pe langa

runeste in dimineata zilei de 

Este la latitudinea afiliatilor din tarile listate la 
aplica pentru asistenta financiara. Dac
Secretariatul EPSU, Ginette Dewolf

NOTIFICARE IMPORTANTA
Asistenta financiara este alocata doar reprezentantilor sindicatelor care si
obligatiile financiare catre 
Acordul de Cooperare, articolul 

Cand va inregistrati, noi vom aranja rezervarea 
Va rugam sa

 

ne informati imediat daca nu puteti participa, pentru a 
rezervarea la

 

hotel. 
Anularea camerelor dupa 30 septemb
Va rugam sa retineti ca d
factura de la hotel va fi trimisa sindicatului

Cerere de viza

 

ii care au nevoie de viza pentru a calatori in Romania trebuie sa trimita 
detaliile din pasaport Secretariatului EPSU

 

2011 cel mai ta
participare. Odata inregistrati
informatii suplimentare cum sa procedati. 

Va recomandam sa verificati de doua ori la ambasada sau misiunea diplomatica a 
Romaniei din tara dvs daca

Va rugam sa

 

ne anuntati daca aveti nevoie de o invitatie de la o organizatie 
a

 

pe langa invitatia personalizata pe care Secretariatul EPSU o va emite. 
Va rugam sa ne dati detaliile de contact (adresa,
sau misiunea diplomatica a Romaniei 

rect scrisoarea/scrisorile de invitatie.
Va rugam sa tratati toate chestiunile legate d
eliberarea vizelor 

Asigurare in caz de accident

Va rugam sa luati in considerare faptul ca EPSU nu acopera 
pentru participantii la intalnirile 

asigurarea dvs

 

sa va acope

Appendix PRACTICAL DETAILS to 

Pentru cei care calatoresc de la 
fi acceptata de la caz la caz
participantilor din Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, 

Moldova, Rusia, Tajikistan
pe langa

 
membrul titular/substitu

neste in dimineata zilei de 

Este la latitudinea afiliatilor din tarile listate la 
asistenta financiara. Dac
SU, Ginette Dewolf

NOTIFICARE IMPORTANTA

 

Asistenta financiara este alocata doar reprezentantilor sindicatelor care si
obligatiile financiare catre EPSU/PSI
Acordul de Cooperare, articolul 18.6.

Cand va inregistrati, noi vom aranja rezervarea 
e informati imediat daca nu puteti participa, pentru a 
otel. 

 

Anularea camerelor dupa 30 septemb
Va rugam sa retineti ca daca nu
factura de la hotel va fi trimisa sindicatului

nevoie de viza pentru a calatori in Romania trebuie sa trimita 
detaliile din pasaport Secretariatului EPSU

cel mai tarziu completa
participare. Odata inregistrati, veti primi o scrisoare de invitatie din partea EPSU si 
informatii suplimentare cum sa procedati. 

Va recomandam sa verificati de doua ori la ambasada sau misiunea diplomatica a 
Romaniei din tara dvs daca

 

aveti nevoie de viza pentru a intra in Romania. 
e anuntati daca aveti nevoie de o invitatie de la o organizatie 
invitatia personalizata pe care Secretariatul EPSU o va emite. 

Va rugam sa ne dati detaliile de contact (adresa,
sau misiunea diplomatica a Romaniei 

rect scrisoarea/scrisorile de invitatie.
Va rugam sa tratati toate chestiunile legate d
eliberarea vizelor ia mai mult timp decat ne asteptam. 

Asigurare in caz de accident

 

Va rugam sa luati in considerare faptul ca EPSU nu acopera 
pentru participantii la intalnirile 

sa va acopere in mod 

Cu sprijinul financiar al Comisiei Europene

Appendix PRACTICAL DETAILS to 

3 

Pentru cei care calatoresc de la distanta lunga, rambursarea costului efectiv
la caz, cu justificare

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, 
ia, Tajikistan

membrul titular/substitu
neste in dimineata zilei de 18 octo

Este la latitudinea afiliatilor din tarile listate la 
asistenta financiara. Daca aveti intrebari, nu ezitati sa contactati 
SU, Ginette Dewolf, gdewolf@epsu.org

Asistenta financiara este alocata doar reprezentantilor sindicatelor care si
EPSU/PSI, asa cum se arata in Constitutiile respective si in 

18.6.

 

Cand va inregistrati, noi vom aranja rezervarea 
e informati imediat daca nu puteti participa, pentru a 

Anularea camerelor dupa 30 septembrie
aca nu/puteti

factura de la hotel va fi trimisa sindicatului

nevoie de viza pentru a calatori in Romania trebuie sa trimita 
detaliile din pasaport Secretariatului EPSU:

rziu completand
veti primi o scrisoare de invitatie din partea EPSU si 

informatii suplimentare cum sa procedati. 

 

Va recomandam sa verificati de doua ori la ambasada sau misiunea diplomatica a 
aveti nevoie de viza pentru a intra in Romania. 

e anuntati daca aveti nevoie de o invitatie de la o organizatie 
invitatia personalizata pe care Secretariatul EPSU o va emite. 

Va rugam sa ne dati detaliile de contact (adresa,
sau misiunea diplomatica a Romaniei d

rect scrisoarea/scrisorile de invitatie.
Va rugam sa tratati toate chestiunile legate d

ia mai mult timp decat ne asteptam. 

Va rugam sa luati in considerare faptul ca EPSU nu acopera 
pentru participantii la intalnirile EPSU

in mod corespunzator. 

Cu sprijinul financiar al Comisiei Europene
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distanta lunga, rambursarea costului efectiv
cu justificaree de rigoare

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, 
ia, Tajikistan

 
si Uraina. 

membrul titular/substitut al Comitetului Permanent (care 
ctombrie 2011)

Este la latitudinea afiliatilor din tarile listate la punctual 2.
aveti intrebari, nu ezitati sa contactati 

gdewolf@epsu.org.

 

Asistenta financiara este alocata doar reprezentantilor sindicatelor care si
, asa cum se arata in Constitutiile respective si in 

Cand va inregistrati, noi vom aranja rezervarea la hotel pentru dvs.
e informati imediat daca nu puteti participa, pentru a 

ie

 

2011 va genera costuri aditionale. 
/puteti

 

participa si
factura de la hotel va fi trimisa sindicatului

 

dvs. 

nevoie de viza pentru a calatori in Romania trebuie sa trimita 
:gdewolf@epsu.org

nd

 

informatiile
veti primi o scrisoare de invitatie din partea EPSU si 

Va recomandam sa verificati de doua ori la ambasada sau misiunea diplomatica a 
aveti nevoie de viza pentru a intra in Romania. 

e anuntati daca aveti nevoie de o invitatie de la o organizatie 
invitatia personalizata pe care Secretariatul EPSU o va emite. 

Va rugam sa ne dati detaliile de contact (adresa,

 

numar de fax
din tara dvs pentru a ne ajuta sa adresam 

rect scrisoarea/scrisorile de invitatie.

 

Va rugam sa tratati toate chestiunile legate d
ia mai mult timp decat ne asteptam. 

Va rugam sa luati in considerare faptul ca EPSU nu acopera 
EPSU. Prin urmare, trebuie sa va 

corespunzator. 

  

Cu sprijinul financiar al Comisiei Europene

EPSU Circular N°

distanta lunga, rambursarea costului efectiv
e de rigoare. Aceasta se aplica 

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, 
. Si aici regula se aplica unui 

al Comitetului Permanent (care 
2011)

 

2.

 

sa se puna 
aveti intrebari, nu ezitati sa contactati 

 

Asistenta financiara este alocata doar reprezentantilor sindicatelor care si
, asa cum se arata in Constitutiile respective si in 

hotel pentru dvs.

 

e informati imediat daca nu puteti participa, pentru a 

va genera costuri aditionale. 
participa si

 

nu anulati camera de hotel, 

nevoie de viza pentru a calatori in Romania trebuie sa trimita 
gdewolf@epsu.org

 

pana la
le

 

relevante
veti primi o scrisoare de invitatie din partea EPSU si 

Va recomandam sa verificati de doua ori la ambasada sau misiunea diplomatica a 
aveti nevoie de viza pentru a intra in Romania. 

e anuntati daca aveti nevoie de o invitatie de la o organizatie 
invitatia personalizata pe care Secretariatul EPSU o va emite. 

numar de fax
in tara dvs pentru a ne ajuta sa adresam 

Va rugam sa tratati toate chestiunile legate de viza in regim de urgenta
ia mai mult timp decat ne asteptam. 

 

Va rugam sa luati in considerare faptul ca EPSU nu acopera asigurarile in caz de 
. Prin urmare, trebuie sa va 

Cu sprijinul financiar al Comisiei Europene

 
EPSU Circular N°45 (2011) 

distanta lunga, rambursarea costului efectiv
. Aceasta se aplica 

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, 
Si aici regula se aplica unui 

al Comitetului Permanent (care 

se puna de acord c
aveti intrebari, nu ezitati sa contactati 

Asistenta financiara este alocata doar reprezentantilor sindicatelor care si-au indeplinit 
, asa cum se arata in Constitutiile respective si in 

e informati imediat daca nu puteti participa, pentru a putea anula 

va genera costuri aditionale. 
u anulati camera de hotel, 

nevoie de viza pentru a calatori in Romania trebuie sa trimita 
pana la

 

data de 
relevante

 

din formularul de 
veti primi o scrisoare de invitatie din partea EPSU si 

Va recomandam sa verificati de doua ori la ambasada sau misiunea diplomatica a 
aveti nevoie de viza pentru a intra in Romania. 

 

e anuntati daca aveti nevoie de o invitatie de la o organizatie 
invitatia personalizata pe care Secretariatul EPSU o va emite. 

numar de fax) de la ambasada 
in tara dvs pentru a ne ajuta sa adresam 

in regim de urgenta

sigurarile in caz de 
. Prin urmare, trebuie sa va verificati ca 

) 

 
page 2 

distanta lunga, rambursarea costului efectiv

 
va 

. Aceasta se aplica 
Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, 

Si aici regula se aplica unui 
al Comitetului Permanent (care 

cord cine va 
aveti intrebari, nu ezitati sa contactati 

au indeplinit 
, asa cum se arata in Constitutiile respective si in 

putea anula 

va genera costuri aditionale. 

 

u anulati camera de hotel, 

nevoie de viza pentru a calatori in Romania trebuie sa trimita 
data de 8 

din formularul de 
veti primi o scrisoare de invitatie din partea EPSU si 

Va recomandam sa verificati de doua ori la ambasada sau misiunea diplomatica a 

e anuntati daca aveti nevoie de o invitatie de la o organizatie 
invitatia personalizata pe care Secretariatul EPSU o va emite. 

 

de la ambasada 
in tara dvs pentru a ne ajuta sa adresam 

in regim de urgenta: 

sigurarile in caz de 
verificati ca 


