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Ref:CFP/MM/gd
Persoana de contact

 

18 iulie

 

Dragi colegi, 

 

Propunerea Secretariatului EPSU de a organiza o Conferinta Europeana Sectoriala in 
fiecare an dedicata diferitelor sectoare a fost acceptata 
EPSU
dedicata serviciilor de 
va invita la Conferinta Europeana EPSU pentru Sanatate 
Bucuresti in perioada 18
sa va desfasura conferinta 

 

Confer
participantilor incepe la ora 10.00) si se va termina miercuri, 19 octo
13.30.

 

O c
centrul Bucurestiului. Detalii suplimentare vor urma. 

 

Pe data de 19 oc
o vizita la 
informatii

 

Scopul conferintei este de a 

    

Europenizarea politicilor si sistemelor de sanatate si provocarile comune 

Ref:CFP/MM/gd
Persoana de contact

18 iulie

 

2011

 

ragi colegi, 

Propunerea Secretariatului EPSU de a organiza o Conferinta Europeana Sectoriala in 
fiecare an dedicata diferitelor sectoare a fost acceptata 
EPSU

 

care a avut loc 
dedicata serviciilor de 
va invita la Conferinta Europeana EPSU pentru Sanatate 
Bucuresti in perioada 18
sa va desfasura conferinta 

onferinta 
participantilor incepe la ora 10.00) si se va termina miercuri, 19 octo
13.30.

 

O cina festiva 
centrul Bucurestiului. Detalii suplimentare vor urma. 

Pe data de 19 oc
o vizita la Parlamentul Romaniei 
informatii

 

vezi DETALII PRACTICE

Scopul conferintei este de a 

 

Europenizarea Sistemelor/Politicilor Nationale de 
sociali in sectorul sanatatii; 

 

Finantarea sanatatii pe fundalul crizei si politicilor de austeritate din Europa

 

Mobilitatea trans
ce priveste recrutarea, calificarea, conditiile de munca si garantarea drepturilor 
de munca din contractele colective.

  

Conferinta Europeana EPSU pentru Sanatate 2011
nizarea politicilor si sistemelor de sanatate si provocarile comune 

pentru forta de munca din sanatate

Ref:CFP/MM/gd

 

Persoana de contact: Mathias Maucher 

 

ragi colegi, 

 

Propunerea Secretariatului EPSU de a organiza o Conferinta Europeana Sectoriala in 
fiecare an dedicata diferitelor sectoare a fost acceptata 

care a avut loc in 
dedicata serviciilor de sanatate si 
va invita la Conferinta Europeana EPSU pentru Sanatate 
Bucuresti in perioada 18
sa va desfasura conferinta 

inta va incepe marti, 18 octombrie 2011, la ora 10.30 (inregistrarea 
participantilor incepe la ora 10.00) si se va termina miercuri, 19 octo

festiva va fi organizata pentru participanti in seara zilei de 18 octombrie in 
centrul Bucurestiului. Detalii suplimentare vor urma. 

Pe data de 19 octombrie 2011, dupa conferinta, incepand cu ora 14.30, se va organiza 
Parlamentul Romaniei 
vezi DETALII PRACTICE

Scopul conferintei este de a 

Europenizarea Sistemelor/Politicilor Nationale de 
sociali in sectorul sanatatii; 

Finantarea sanatatii pe fundalul crizei si politicilor de austeritate din Europa

Mobilitatea trans-frontaliera a fortei de m
ce priveste recrutarea, calificarea, conditiile de munca si garantarea drepturilor 
de munca din contractele colective.

  

Conferinta Europeana EPSU pentru Sanatate 2011
nizarea politicilor si sistemelor de sanatate si provocarile comune 

pentru forta de munca din sanatate

18-19 octombrie
RIN Grand Hotel, Bucuresti

: Mathias Maucher 

Propunerea Secretariatului EPSU de a organiza o Conferinta Europeana Sectoriala in 
fiecare an dedicata diferitelor sectoare a fost acceptata 

in zilele de 9
sanatate si asistenta

va invita la Conferinta Europeana EPSU pentru Sanatate 
Bucuresti in perioada 18-19 octombrie 2011 la 
sa va desfasura conferinta este anexata pentru informare. 

va incepe marti, 18 octombrie 2011, la ora 10.30 (inregistrarea 
participantilor incepe la ora 10.00) si se va termina miercuri, 19 octo

va fi organizata pentru participanti in seara zilei de 18 octombrie in 
centrul Bucurestiului. Detalii suplimentare vor urma. 

tombrie 2011, dupa conferinta, incepand cu ora 14.30, se va organiza 
Parlamentul Romaniei (durata 1.5 
vezi DETALII PRACTICE

Scopul conferintei este de a aborda si discuta

Europenizarea Sistemelor/Politicilor Nationale de 
sociali in sectorul sanatatii; 

 

Finantarea sanatatii pe fundalul crizei si politicilor de austeritate din Europa

frontaliera a fortei de m
ce priveste recrutarea, calificarea, conditiile de munca si garantarea drepturilor 
de munca din contractele colective.

 
Circulara 
Membrilor Comitetului Permanent EPSU 
pentru Sanatate si Servicii Sociale 
Cc: 
sanatatii si serviciilor sociale

Conferinta Europeana EPSU pentru Sanatate 2011
nizarea politicilor si sistemelor de sanatate si provocarile comune 

pentru forta de munca din sanatate

19 octombrie
RIN Grand Hotel, Bucuresti

: Mathias Maucher 

 

mmaucher@epsu.org

Propunerea Secretariatului EPSU de a organiza o Conferinta Europeana Sectoriala in 
fiecare an dedicata diferitelor sectoare a fost acceptata 

de 9-10 noiembrie 2009. 
asistenta

 

social
va invita la Conferinta Europeana EPSU pentru Sanatate 

19 octombrie 2011 la 
este anexata pentru informare. 

va incepe marti, 18 octombrie 2011, la ora 10.30 (inregistrarea 
participantilor incepe la ora 10.00) si se va termina miercuri, 19 octo

va fi organizata pentru participanti in seara zilei de 18 octombrie in 
centrul Bucurestiului. Detalii suplimentare vor urma. 

tombrie 2011, dupa conferinta, incepand cu ora 14.30, se va organiza 
(durata 1.5 

vezi DETALII PRACTICE . 

aborda si discuta

 

Europenizarea Sistemelor/Politicilor Nationale de 

Finantarea sanatatii pe fundalul crizei si politicilor de austeritate din Europa

frontaliera a fortei de m
ce priveste recrutarea, calificarea, conditiile de munca si garantarea drepturilor 
de munca din contractele colective.

 
Circulara EPSU N° 
Membrilor Comitetului Permanent EPSU 
pentru Sanatate si Servicii Sociale 

c: Afiliatiilor care lucreaza in sectorul 
sanatatii si serviciilor sociale

Conferinta Europeana EPSU pentru Sanatate 2011
nizarea politicilor si sistemelor de sanatate si provocarile comune 

pentru forta de munca din sanatate

19 octombrie

 

2011

 

RIN Grand Hotel, Bucuresti

mmaucher@epsu.org

Propunerea Secretariatului EPSU de a organiza o Conferinta Europeana Sectoriala in 
fiecare an dedicata diferitelor sectoare a fost acceptata in 

10 noiembrie 2009. Cea de
sociala. Prin urmare, avem placerea de a 

va invita la Conferinta Europeana EPSU pentru Sanatate 
19 octombrie 2011 la RIN Grand Hotel

este anexata pentru informare. 

va incepe marti, 18 octombrie 2011, la ora 10.30 (inregistrarea 
participantilor incepe la ora 10.00) si se va termina miercuri, 19 octo

va fi organizata pentru participanti in seara zilei de 18 octombrie in 
centrul Bucurestiului. Detalii suplimentare vor urma. 

 

tombrie 2011, dupa conferinta, incepand cu ora 14.30, se va organiza 
(durata 1.5 - 2 ore) pentru c

 

3 subiecte largi: 

Europenizarea Sistemelor/Politicilor Nationale de 

Finantarea sanatatii pe fundalul crizei si politicilor de austeritate din Europa

frontaliera a fortei de munca din sanatate: Provocarile in ceea 
ce priveste recrutarea, calificarea, conditiile de munca si garantarea drepturilor 

 
EPSU N° 45 (2011)

Membrilor Comitetului Permanent EPSU 
pentru Sanatate si Servicii Sociale 

Afiliatiilor care lucreaza in sectorul 
sanatatii si serviciilor sociale

Conferinta Europeana EPSU pentru Sanatate 2011
nizarea politicilor si sistemelor de sanatate si provocarile comune 

pentru forta de munca din sanatate

  

RIN Grand Hotel, Bucuresti

 

mmaucher@epsu.org

 

Propunerea Secretariatului EPSU de a organiza o Conferinta Europeana Sectoriala in 
in sedinta C
Cea de-a doua conferinta este 

. Prin urmare, avem placerea de a 
va invita la Conferinta Europeana EPSU pentru Sanatate 2011, care va avea loc la 

RIN Grand Hotel. O harta a zonei 
este anexata pentru informare. 

 

va incepe marti, 18 octombrie 2011, la ora 10.30 (inregistrarea 
participantilor incepe la ora 10.00) si se va termina miercuri, 19 octo

va fi organizata pentru participanti in seara zilei de 18 octombrie in 

tombrie 2011, dupa conferinta, incepand cu ora 14.30, se va organiza 
pentru cei interesati. Pentru alte 

3 subiecte largi: 

 

Europenizarea Sistemelor/Politicilor Nationale de Sanatate; Rolul partenerilor 

Finantarea sanatatii pe fundalul crizei si politicilor de austeritate din Europa

unca din sanatate: Provocarile in ceea 
ce priveste recrutarea, calificarea, conditiile de munca si garantarea drepturilor 

(2011)

 
Membrilor Comitetului Permanent EPSU 
pentru Sanatate si Servicii Sociale 

 
Afiliatiilor care lucreaza in sectorul 

sanatatii si serviciilor sociale

 

Conferinta Europeana EPSU pentru Sanatate 2011

 

nizarea politicilor si sistemelor de sanatate si provocarile comune 

Propunerea Secretariatului EPSU de a organiza o Conferinta Europeana Sectoriala in 
sedinta Comitetului E

doua conferinta este 
. Prin urmare, avem placerea de a 

2011, care va avea loc la 
. O harta a zonei 

va incepe marti, 18 octombrie 2011, la ora 10.30 (inregistrarea 
participantilor incepe la ora 10.00) si se va termina miercuri, 19 octombrie 2011, la ora 

va fi organizata pentru participanti in seara zilei de 18 octombrie in 

tombrie 2011, dupa conferinta, incepand cu ora 14.30, se va organiza 
ei interesati. Pentru alte 

anatate; Rolul partenerilor 

Finantarea sanatatii pe fundalul crizei si politicilor de austeritate din Europa

unca din sanatate: Provocarile in ceea 
ce priveste recrutarea, calificarea, conditiile de munca si garantarea drepturilor 

  
Membrilor Comitetului Permanent EPSU 

Afiliatiilor care lucreaza in sectorul 

nizarea politicilor si sistemelor de sanatate si provocarile comune 

Propunerea Secretariatului EPSU de a organiza o Conferinta Europeana Sectoriala in 
Executiv 

doua conferinta este 
. Prin urmare, avem placerea de a 

2011, care va avea loc la 
. O harta a zonei unde 

va incepe marti, 18 octombrie 2011, la ora 10.30 (inregistrarea 
2011, la ora 

va fi organizata pentru participanti in seara zilei de 18 octombrie in 

tombrie 2011, dupa conferinta, incepand cu ora 14.30, se va organiza 
ei interesati. Pentru alte 

anatate; Rolul partenerilor 

Finantarea sanatatii pe fundalul crizei si politicilor de austeritate din Europa; 

unca din sanatate: Provocarile in ceea 
ce priveste recrutarea, calificarea, conditiile de munca si garantarea drepturilor 

 



Vom pregati materiale
avea co
publica
asemenea, s
pilda
Informatii suplimentare vor urma in curand. 

 

Conferinta va fi precedata de 
Sanatate si Servicii Sociale, care va avea loc in dimineata zilei de 18 octombrie 
2011 
agenda 
conferinta va puteti inregistra deja atat pentru conferinta cat si pentru Comitetul 
Permanent 
ambele evenimente. 

 

Limbile

 

Interpretare 
limbi: 
Suedeza. 

 

Informatii practice

 

Va rugam sa 
si cazare, traducere, 

 

Inregistrarea participantilor si vize

 

Va rugam sa completati si sa returnati formularul de participare atasat 
8 septemb
patru evenimente/activitati din 18

 

Vom avea nevoie de informatii suplimentare de la participantii care au nevo
pentru a intra in Romania. Odata inregistrati, veti primi o scrisoare de invitatie din 
partea EPSU si informatii suplimentare despre cum sa procedati. Pentru
vezi DETALII PRACTICE . 

 

Cu stima, 

 

Carola FISCHBACH
Secretar General EPSU

 

List
(zona numai
parola

    
om pregati materiale

avea co-finantare din partea Comisiei Europene pentru conferinta si 
publicarea unei lucrari
asemenea, s
pilda

 
pe tema

Informatii suplimentare vor urma in curand. 

Conferinta va fi precedata de 
Sanatate si Servicii Sociale, care va avea loc in dimineata zilei de 18 octombrie 
2011 de la ora 8.30 la 10.15. O invitatie separata pentru aceasta intalnire va urma si o 
agenda provizorie 
conferinta va puteti inregistra deja atat pentru conferinta cat si pentru Comitetul 
Permanent 
ambele evenimente. 

Limbile

 

de lucru

Interpretare activa (i.e. puteti asculta si vorbi aceasta limba) va fi oferita in si din noua 
limbi: Engleza, Franceza, Germana, Ceha, Italiana, Romana, Rusa, Spaniola si 
Suedeza. 

 

Informatii practice

Va rugam sa 
si cazare, traducere, 

Inregistrarea participantilor si vize

Va rugam sa completati si sa returnati formularul de participare atasat 
8 septembrie
patru evenimente/activitati din 18

Vom avea nevoie de informatii suplimentare de la participantii care au nevo
pentru a intra in Romania. Odata inregistrati, veti primi o scrisoare de invitatie din 
partea EPSU si informatii suplimentare despre cum sa procedati. Pentru
vezi DETALII PRACTICE . 

Cu stima, 

 

Carola FISCHBACH
Secretar General EPSU

Lista cu anexe
zona numai

 

pentru membrii 
parola: 8million)

 

Programul 

 

Detalii practice despre asistenta financiara, transport si cazare, traducere, 
cu privire la 
curs de traducere)

 

Formular de 

 

Harta hotel

om pregati materialele de fond
finantare din partea Comisiei Europene pentru conferinta si 

rea unei lucrari) 
asemenea, s-ar putea sa 

pe tema

 
finantarii

 
Informatii suplimentare vor urma in curand. 

Conferinta va fi precedata de 
Sanatate si Servicii Sociale, care va avea loc in dimineata zilei de 18 octombrie 

de la ora 8.30 la 10.15. O invitatie separata pentru aceasta intalnire va urma si o 
provizorie va fi circulata in timp u

conferinta va puteti inregistra deja atat pentru conferinta cat si pentru Comitetul 

 

sunteti invitati sa faceti acest lucru, daca 
ambele evenimente. 

 

de lucru

 

activa (i.e. puteti asculta si vorbi aceasta limba) va fi oferita in si din noua 
eza, Franceza, Germana, Ceha, Italiana, Romana, Rusa, Spaniola si 

Informatii practice

 

Va rugam sa cititi fisierul atasat cu detalii practic
si cazare, traducere, indicatii privind 

Inregistrarea participantilor si vize

Va rugam sa completati si sa returnati formularul de participare atasat 
ie

 

2011, cel mai tarziu
patru evenimente/activitati din 18

Vom avea nevoie de informatii suplimentare de la participantii care au nevo
pentru a intra in Romania. Odata inregistrati, veti primi o scrisoare de invitatie din 
partea EPSU si informatii suplimentare despre cum sa procedati. Pentru
vezi DETALII PRACTICE . 

Carola FISCHBACH-PYTTEL
Secretar General EPSU

 

a cu anexe: se gaseste la
pentru membrii 

: 8million)

 

Programul provizoriu

Detalii practice despre asistenta financiara, transport si cazare, traducere, 
cu privire la hotel si 
curs de traducere)

 

Formular de participare

Harta hotel

 
Cu sprijinul financiar al Comisiei Europene

le de fond

 
pentru conferinta, partial 

finantare din partea Comisiei Europene pentru conferinta si 
) care vor acoperi cele trei mari subiecte ale conferintei. De 
sa ne propunem sa 

 
sustenabile

Informatii suplimentare vor urma in curand. 

Conferinta va fi precedata de a 
Sanatate si Servicii Sociale, care va avea loc in dimineata zilei de 18 octombrie 

de la ora 8.30 la 10.15. O invitatie separata pentru aceasta intalnire va urma si o 
va fi circulata in timp u

conferinta va puteti inregistra deja atat pentru conferinta cat si pentru Comitetul 
sunteti invitati sa faceti acest lucru, daca 

activa (i.e. puteti asculta si vorbi aceasta limba) va fi oferita in si din noua 
eza, Franceza, Germana, Ceha, Italiana, Romana, Rusa, Spaniola si 

fisierul atasat cu detalii practic
indicatii privind 

Inregistrarea participantilor si vize

Va rugam sa completati si sa returnati formularul de participare atasat 
, cel mai tarziu

patru evenimente/activitati din 18-19 octombrie pentru a facilita planificarea noastra. 

Vom avea nevoie de informatii suplimentare de la participantii care au nevo
pentru a intra in Romania. Odata inregistrati, veti primi o scrisoare de invitatie din 
partea EPSU si informatii suplimentare despre cum sa procedati. Pentru
vezi DETALII PRACTICE . 

 

PYTTEL

  

se gaseste la: http://www.epsu.org/a/7364
pentru membrii 

 

daca este nevoie apasati butonul 

provizoriu

 

al conferintei 

Detalii practice despre asistenta financiara, transport si cazare, traducere, 
hotel si reprezentarea echitabila pe baza de gen 

participare

 
Cu sprijinul financiar al Comisiei Europene

pentru conferinta, partial 
finantare din partea Comisiei Europene pentru conferinta si 

acoperi cele trei mari subiecte ale conferintei. De 
ne propunem sa elaboram 

e

 
a sistemelor si serv

Informatii suplimentare vor urma in curand. 

 

a 35-a Intalnire a Comitetului Permanent pentru 
Sanatate si Servicii Sociale, care va avea loc in dimineata zilei de 18 octombrie 

de la ora 8.30 la 10.15. O invitatie separata pentru aceasta intalnire va urma si o 
va fi circulata in timp util. Totusi, in 

conferinta va puteti inregistra deja atat pentru conferinta cat si pentru Comitetul 
sunteti invitati sa faceti acest lucru, daca 

activa (i.e. puteti asculta si vorbi aceasta limba) va fi oferita in si din noua 
eza, Franceza, Germana, Ceha, Italiana, Romana, Rusa, Spaniola si 

fisierul atasat cu detalii practic
indicatii privind hotelul si reprezentarea echitabila pe baza 

Inregistrarea participantilor si vize

 

Va rugam sa completati si sa returnati formularul de participare atasat 
, cel mai tarziu. Va rugam sa completati informatiile despre cele 

19 octombrie pentru a facilita planificarea noastra. 

Vom avea nevoie de informatii suplimentare de la participantii care au nevo
pentru a intra in Romania. Odata inregistrati, veti primi o scrisoare de invitatie din 
partea EPSU si informatii suplimentare despre cum sa procedati. Pentru

http://www.epsu.org/a/7364
daca este nevoie apasati butonul 

al conferintei (documenul este in curs de traducere)

Detalii practice despre asistenta financiara, transport si cazare, traducere, 
reprezentarea echitabila pe baza de gen 

EPSU Circular N° 45 (2011) 

Cu sprijinul financiar al Comisiei Europene

pentru conferinta, partial 
finantare din partea Comisiei Europene pentru conferinta si 

acoperi cele trei mari subiecte ale conferintei. De 
elaboram o rezolutie/declaratie EPSU

a sistemelor si serv

Intalnire a Comitetului Permanent pentru 
Sanatate si Servicii Sociale, care va avea loc in dimineata zilei de 18 octombrie 

de la ora 8.30 la 10.15. O invitatie separata pentru aceasta intalnire va urma si o 
til. Totusi, in 

conferinta va puteti inregistra deja atat pentru conferinta cat si pentru Comitetul 
sunteti invitati sa faceti acest lucru, daca 

activa (i.e. puteti asculta si vorbi aceasta limba) va fi oferita in si din noua 
eza, Franceza, Germana, Ceha, Italiana, Romana, Rusa, Spaniola si 

fisierul atasat cu detalii practice despre asistenta financiara, transport 
reprezentarea echitabila pe baza 

Va rugam sa completati si sa returnati formularul de participare atasat 
Va rugam sa completati informatiile despre cele 

19 octombrie pentru a facilita planificarea noastra. 

Vom avea nevoie de informatii suplimentare de la participantii care au nevo
pentru a intra in Romania. Odata inregistrati, veti primi o scrisoare de invitatie din 
partea EPSU si informatii suplimentare despre cum sa procedati. Pentru

http://www.epsu.org/a/7364
daca este nevoie apasati butonul 

(documenul este in curs de traducere)

Detalii practice despre asistenta financiara, transport si cazare, traducere, 
reprezentarea echitabila pe baza de gen 

EPSU Circular N° 45 (2011) 

Cu sprijinul financiar al Comisiei Europene

 
pentru conferinta, partial intocmite de c

finantare din partea Comisiei Europene pentru conferinta si 
acoperi cele trei mari subiecte ale conferintei. De 

o rezolutie/declaratie EPSU
a sistemelor si serviciilor de sanatate in Europa. 

Intalnire a Comitetului Permanent pentru 
Sanatate si Servicii Sociale, care va avea loc in dimineata zilei de 18 octombrie 

de la ora 8.30 la 10.15. O invitatie separata pentru aceasta intalnire va urma si o 
til. Totusi, in formularul de participare la

conferinta va puteti inregistra deja atat pentru conferinta cat si pentru Comitetul 
sunteti invitati sa faceti acest lucru, daca intentionati 

activa (i.e. puteti asculta si vorbi aceasta limba) va fi oferita in si din noua 
eza, Franceza, Germana, Ceha, Italiana, Romana, Rusa, Spaniola si 

e despre asistenta financiara, transport 
reprezentarea echitabila pe baza 

Va rugam sa completati si sa returnati formularul de participare atasat 
Va rugam sa completati informatiile despre cele 

19 octombrie pentru a facilita planificarea noastra. 

Vom avea nevoie de informatii suplimentare de la participantii care au nevo
pentru a intra in Romania. Odata inregistrati, veti primi o scrisoare de invitatie din 
partea EPSU si informatii suplimentare despre cum sa procedati. Pentru

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

 

daca este nevoie apasati butonul refresh

(documenul este in curs de traducere)

Detalii practice despre asistenta financiara, transport si cazare, traducere, 
reprezentarea echitabila pe baza de gen (documentul este in 

EPSU Circular N° 45 (2011) 

 
intocmite de cercetatori (vom 

finantare din partea Comisiei Europene pentru conferinta si pentru cercetar
acoperi cele trei mari subiecte ale conferintei. De 

o rezolutie/declaratie EPSU
ciilor de sanatate in Europa. 

Intalnire a Comitetului Permanent pentru 
Sanatate si Servicii Sociale, care va avea loc in dimineata zilei de 18 octombrie 

de la ora 8.30 la 10.15. O invitatie separata pentru aceasta intalnire va urma si o 
formularul de participare la

conferinta va puteti inregistra deja atat pentru conferinta cat si pentru Comitetul 
intentionati sa participati la 

activa (i.e. puteti asculta si vorbi aceasta limba) va fi oferita in si din noua 
eza, Franceza, Germana, Ceha, Italiana, Romana, Rusa, Spaniola si 

e despre asistenta financiara, transport 
reprezentarea echitabila pe baza 

Va rugam sa completati si sa returnati formularul de participare atasat pana la 
Va rugam sa completati informatiile despre cele 

19 octombrie pentru a facilita planificarea noastra. 

Vom avea nevoie de informatii suplimentare de la participantii care au nevoie de viza 
pentru a intra in Romania. Odata inregistrati, veti primi o scrisoare de invitatie din 
partea EPSU si informatii suplimentare despre cum sa procedati. Pentru

 

alte informatii 

refresh! Utilizator:Workers, 

(documenul este in curs de traducere)

 

Detalii practice despre asistenta financiara, transport si cazare, traducere, 
(documentul este in 

 
page 2 

ercetatori (vom 
cercetari si 

acoperi cele trei mari subiecte ale conferintei. De 
o rezolutie/declaratie EPSU, de 

ciilor de sanatate in Europa. 

Intalnire a Comitetului Permanent pentru 
Sanatate si Servicii Sociale, care va avea loc in dimineata zilei de 18 octombrie 

de la ora 8.30 la 10.15. O invitatie separata pentru aceasta intalnire va urma si o 
formularul de participare la

 

conferinta va puteti inregistra deja atat pentru conferinta cat si pentru Comitetul 
sa participati la 

activa (i.e. puteti asculta si vorbi aceasta limba) va fi oferita in si din noua 
eza, Franceza, Germana, Ceha, Italiana, Romana, Rusa, Spaniola si 

e despre asistenta financiara, transport 
reprezentarea echitabila pe baza de gen.   

pana la data de 
Va rugam sa completati informatiile despre cele 

19 octombrie pentru a facilita planificarea noastra. 

 

ie de viza 
pentru a intra in Romania. Odata inregistrati, veti primi o scrisoare de invitatie din 

alte informatii 

 

Utilizator:Workers, 

Detalii practice despre asistenta financiara, transport si cazare, traducere, indicatii 
(documentul este in 

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