
  

 
Seminarul 

Retragerea sau excluderea asociatului sau acţionarului 
 

Data:   5 Noiembrie 2013 
Locaţia:  Bucureşti 
Interval orar:  18.00-20.00 
Titlul cursului:   Retragerea sau excluderea asociatului sau acţionarului 
Tematica:   

 
Retragerea sau excluderea asociatului sau acţionarului:  
a) aspecte teoretice şi practice; 
b) retragerea voluntară; 
c) excluderea pe cale judiciară. 

 
 
 
 
 
Număr minim de participan ţi:  15 
Taxa de participare:   50 lei+tva 
Reduceri: 
3% - 2 cursuri 
5% - 3 cursuri 
7% - 4-6 cursuri 
 

Prezentare lector 

 

Lilia Mosoreti-Panait este licenţiată a Facultăţii de Drept şi absolventă a unui Master 

în Studii Culturale Ruse, ambele în cadrul Universităţii de Stat din Bucureşti. cursul 

de formator. Deţine o diplomă în „Dialog Social şi Advocacy de specializare în 

competenţe sociale şi civice”. 

În domeniul juridic are o experienţă de peste zece ani, iar sarcinile principale constau 

în reprezentarea juridică a societăţii în faţa instanţelor judecătoreşti, consultanţă 

juridică a societăţilor pe probleme specifice, efectuarea tuturor formalităţilor juridice 

la Oficiul Registrului Comerţului, instrumentare proceduri legale de executare silit ă 

în care societatea este parte (sechestre şi popriri), redactarea contractelor şi analiza 

lor între societate şi furnizori/clienţi/parteneri, adaptarea contractelor conform 

legislaţiei şi intereselor companiei reprezentate, redactarea actelor de procedură, 

actualizarea informaţiilor referitoare la noile modificări de legislaţie, etc. Totodată, oferă asistenţă juridică 

organizaţiilor non-guvernamentale, precum şi înregistrare sucursale şi filiale cu personalitate juridică. 



 
 

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
Retragerea sau excluderea asociatului 

sau acţionarului  
5 Noiembrie 2013 

DATE COMPANIE PL ĂTITOARE  

Denumire societate………………………………………………………………………………….................................. 

Nr. Reg. Com.…………………………………….C.U.I.……………………………….Atribut fiscal………………………… 

CONT…………………………………………………………BANCĂ………………………………Sucursala……………… 

Adresă…………….…………………………………………………….. Telefon…………………Fax………….…………. 

E-mail…………………………….Obiect de activitate……………………………………… 

 
DETALII SEMINAR 
Data şi locaţia: 
5 Noiembrie 2013, Bucureşti. 
 
ÎNSCRIERE 
Taxa de participare/persoană: 50 lei; la acesta se adaugă TVA. 
Reduceri: 3% - 2 cursuri, 5% - 3 cursuri, 7% - 4-6 cursuri 

Prin achitarea taxei de participare beneficiaţi de: 
• certificat de participare 
• suport de curs 
• 1 pauză cu cafea, apă minerală şi plată. 

 

Nume………………………....................Prenume…………..…………...........................................…..Funcţie…………...……… 

 

 

Nume………………………...................Prenume……………………...........................................…….Funcţie…………………… 

 

 

Nume……………………......................Prenume……………............................................…………….Funcţie…………………… 

 

Plata se face în conturile S.C. EU PROTOCOL S.R.L., Cod Fiscal RO 23581360:  
• Banca UNICREDIT-ŢIRIAC , Sucursala Titulescu, COD IBAN RO 21 BACX 0000 0002 1047 5001 
• TREZORERIE SECTOR 5, COD IBAN RO 05 TREZ 7055 069X XX00 5391  

Adresa: Str. Pontonierilor nr. 4, sector 5, Bucureşti. 
Vă rugăm să: 

• trimiteţi formularul la fax 021.599.53.65 sau prin e-mail la ugir@ugir.ro (scanat). 
• confırmaţi plata prin transmıterea op-ului la 021.599.53.65 sau prin e-mail la ugir@ugir.ro (scanat). 

 
Termen limită de înscriere şi de plată: 31 Octombrie 2013. 
 
Dacă nu puteţi participa la program: 
- puteţi să trimiteţi un înlocuitor; acesta trebuie nominalizat în scris, cu maxim 24 de ore înaintea începerii evenimentului, prin 
fax (021.599.53.65). 
- anularea înscrierii este posibilă cel târziu 31.10.2013 un comision de procesare de 20% va fi reţinut din taxa de participare. 
- dacă înscrierea are loc după data de 31.10.2013, anularea înscrierii nu mai este posibilă. 
Neaplicarea de către dumneavoastră a discounturilor nu presupune aplicarea lor de către SC EU PROTOCOL SRL. Nu se mai 
aplică discounturi după efectuarea înscrierii. 
SC EU PROTOCOL SRL îşi rezervă dreptul de a schimba sau anula orice parte a programelor publicate, urmare a unor situaţii 
neprevăzute sau ce nu pot fi controlate de către aceasta. 
SC EU PROTOCOL SRL nu îşi asumă obligaţia de a face despăgubiri datorate schimbărilor în programele sale, în ceea ce 
priveşte perioadele de desfăşurare, conţinutul, lectorii sau locurile de desfăşurare. În asemenea situaţii, SC EU PROTOCOL 
SRL nu este răspunzătoare de eventualele daune provocate participanţilor înscrişi, indiferent de natura daunelor. 
Prezentul Formular de Înscriere împreună cu prospectul programului ţine loc de Contract între păr ţi. 
 
Data…………......... 

Declar că sunt de acord cu condiţiile de înscriere 
 
Semnătura şi ştampila…………………………………. 

 


