
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONFERINŢA NAŢIONALĂ ŞI EXPOZIŢIA DE ENERGETICĂ 

SINAIA,  23-25 OCTOMBRIE 2019 
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FORMULAR DE CAZARE 

Prezentul Formular ţine loc de contract 

Date participant: 
NUME: ................................................ PRENUME: .................................FUNCŢIA............................................ 
TELEFON MOBIL: ................................... FAX:.................................. E-MAIL.................................................. 
INSTITUŢIA/FIRMA: ............................................................................................................................................ 
Date instituţie/firmă care plăteşte cazarea: 

INSTITUŢIA/FIRMA: ............................................................................................................................................ 
ADRESA: ................................................................................................................................................................ 
                  ................................................................................................Cod Poştal............................................. 
Număr înregistrare în Registrul Comerţului: J/........................................Cod Fiscal: RO....................................... 
Cont bancar (IBAN) nr ............................................................................................................................................ 
Deschis la banca.............................................................................................................................................. 
Factura emisă de SC PALACE se transmite la (pesoana responsabilă cu evidenţa/achitarea facturilor pentru CNEE 2019): 
Nume şi prenume……………….................………………..……fax:…………….…......tel:............................ 
 

REZERVARE (se marchează cu X în pătratul pentru care se face opţiunea):       

Hotel / 

Categoria / 
Cameră 

Palace       
**** �   

  *** � 

Caraiman  

 ***  � 

Cameră: 
 �  Single 
 �  Double 

pentru 

nopţile: 
�  21/22 oct. 

2019 
�  22/23 oct. 

2019 
�  23/24 oct. 

2019 
�  24/25 oct. 

2019 
�  25/26 oct. 

2019 
�  26/27 oct.  

2019 
 

     Cazarea se va face pe baza preopţiunii participantului în limita numărului şi tipului de camere puse la dispoziţie pentru 
CNEE 2019 de SC PALACE SA (în total circa 100 camere în regim single şi double, din care numai circa 25 camere sunt 
la  Hotel Caraiman), în ordinea mai sus menţionată a hotelurilor şi în ordinea achitării contravalorii cazării (data de pe 
ştampila băncii/poştei care execută Documentul de Plată).  

Categoria hotelui 
Hotel 
**** 

Hotel  
***  

Cameră single 435 + TVA 390 + TVA 

TARIFE  în 
 

LEI / persoană / noapte 

(sunt incluse taxele de staţiune 
şi salvamont) Loc în cameră double 375 + TVA 340 + TVA 

    
   REZERVAREA CAZĂRII se va face DIRECT la Hotel PALACE din Sinaia, în scris, prin transmiterea prin fax (nr fax  
0244.311.542) a prezentului formular, completat, datat şi semnat, sau prin email (office@palacesinaia.ro).  
   Confirmarea rezervării de către Hotel PALACE se va face numai în momentul transmiterii prin fax a documentului care 
atestă achitarea de către participant a costurilor de cazare (pe baza facturii proforma emise de SC PALACE S.A.) în 
favoarea SC PALACE SA, în contul RO63 BRDE 300S V043 5098 3000, deschis la BRD - Filiala Sinaia.  
   Plata şi rezervarea cazării la tarifele de mai sus se va face până cel târziu la data de 09.10.2019 şi în limita locurilor 

puse la dispoziţie, pentru CNEE 2019, de SC PALACE SA din Sinaia.  

    După această dată sau în cazul depăşirii numărului de locuri puse la dispoziţie de SC PALACE SA nu se garantează 
asigurarea cazării, solicitările fiind onorate numai în limita spaţiului de cazare disponibil în acel moment la hotelurile 
respective sau la alte hoteluri din Sinaia (la tarife estimate a fi mai mari cu circa 25 % , pentru a se asigura aceleaşi 
condiţii cu ceilalţi participanţi la CNEE 2019).   
    În cazul efectuării plăţii în conformitate cu cele solicitate mai sus şi neprezentării persoanei în cauză la Hotelul PALACE 

din Sinaia pentru întocmirea formalităţilor de cazare, se va reţine 30 % din suma achitată, drept avans nerambursabil.  
 

     Pentru orice alte informaţii suplimentare referitoare la cazare / rezervarea cazării vă rugăm să vă adresaţi NUMAI la 

Hotelul PALACE din Sinaia (persoana de contact dna. Elisa Nicolaescu - mobil 0734.904.326 si telefon/fax: 
0244.311.542, sau email ( office@palacesinaia.ro).      
        

             DATA:                                                                                                                 SEMNĂTURA: 
 
 

 

PREZENTUL FORMULAR SE TRANSMITE NUMAI LA HOTEL PALACE din SINAIA 


