
TAXA de participare la conferință 
 

Taxa de participare pentru cadrele didactice din AMTAP şi din instituţiile 
partenere ale AMTAP, din țară sau de peste hotare (sunt semnate acorduri de colaborare): 

 7 pagini – gratis 

 8 - 12 pagini – 30 lei per pagină. 
Taxa de participare pentru reprezentanţii din alte instituţii din Republica Moldova: 

 participare directă ( cu prezentarea publică a lucrării în secţiunea de lucru) – 400 lei (5-7 
pagini). Taxa acoperă costurile pentru mapa evenimentului care include programul, materialele 
conferinţei, diploma de participare, culegerea de teze ale conferinţei şi volumul. Lucrările ce 
depăşesc 7 pagini (8-12 pagini) sunt taxate cu 50 lei per pagină. 

 participare la distanţă (prezentarea materialelor pentru publicare în format electronic) – 
300 lei (5-7 pagini). Lucrările ce depăşesc 7 pagini (8-12 pagini) sunt taxate cu 50 lei per pagină. 

Taxa de participare pentru cadrele științifice și științifico-didactice de peste hotare: 
 Lucrările transmise spre publicare în limba engleză vor fi obligatoriu însoţite de 
versiunea în limba română.  

 Taxa de participare - 30 Euro (5-7 pagini). Lucrările ce depăşesc 7 pagini (8-12 pagini) 
sunt taxate cu 3 Euro per pagină. 

 
Taxa de participare nu acoperă costurile implicate de transport, cazare, masă şi taxele 

poştale  pentru trimiterea la destinatar a copiei volumului conferinţei. Aceste costuri revin 
participanţilor.  

Achitarea taxei de participare la conferinţă se va efectua pe contul bancar al AMTAP  cu 
menţiunea "conferinţa aprilie 2019".  

Dovada plăţii, în formă scanată, se va transmite pe adresa: tatianacomend@gmail.com 

Rechizite bancare AMTAP. 
Pentru achitare în lei MD: 

Beneficiar: I.P. AMTAP 
Codul fiscal: 1007600023878 
Banca beneficiară: BC “Moldindconbank” SA, fil. “Ştefan cel Mare” 
Codul băncii: MOLDMD2X334 
Contul bancar: MD58ML000000002251434177 
Adresa: mun. Chişinău, str. A. Mateevici 111 

 

Pentru achitare în EURO: 

Beneficiar: I.P. AMTAP 
Codul fiscal: 1007600023878 
Banca beneficiară: BC “Moldindconbank” SA, fil. “Ştefan cel Mare” 
Codul băncii: MOLDMD2X334 
Contul bancar: MD03ML000000002251134176 
Adresa: mun. Chişinău, str. A. Mateevici 111 

 
Informaţii suplimentare la: 
Tel: +373-22-23-87-20; +373-22-23-82-10; +373-22-92-37-30; +373-22-22-29-31. 
GSM +373-692-01-424; +373-697-93-521; +373-697-696-99-534; +373-681-06-106. 


