
 

Global Management ARTE S.R.L. 
Calea 13 septembrie nr. 57, bloc 55-57,sc.2, ap.51, 
sector 5 Bucuresti.  
Tel.: 021.312.58.40, fax: 021.312.51.03  
Nr. Registrul Comerţului: J40/887/1996,  
C.U.I.: RO8118509 

 
FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

Conferința  “Auditul clinic și îngrijirea pacientului” 

Data:………………………………………………Localitatea:……………………………………. 

*locul de desfășurare va fi comunicat participanților înscriși cu minimum 7 zile înainte de 
data de desfășurare 

Instituție sau Nume/ 
Prenume  

 
 

CIF sau CNP  
 

Adresă   
 

Telefon / Fax  
 

E-mail   
 

Cont bancar / Banca  
 

 
Nume și prenume participanti Departament / funcție Adresa e-mail Tel. mobil 

   
 

 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Taxă participare : 500 lei (tva inclusă)/participant; taxa include materialele conferinței, coffe 
break-uri și masa de prînz;  
Reduceri taxă: 
10% - intre 6 și 10 participanți  din aceeași unitate sanitară - taxă finală 450 lei/participant 
20% - intre 11 și 20 participanți din aceeași unitate sanitară- taxă finală 400 lei/participant 
30 %- peste 20 de participanți din aceeați unitate sanitară-taxă finală 350 lei/participant 
Modalități de plată a taxei: taxa de participare va fi achitată, în baza facturii proforme , către:  

S.C. GLOBAL MANAGEMENT ARTE SRL, J40/887/1996, CIF RO 8118509, în unul dintre 
următoarele conturi bancare:* firma aplică SPLIT TVA 

-pentru instituțiile publice:  

 cont Trezorerie Sector 5: RO88 TREZ 7055 069X XX01 1560  și 

 cont TVA: RO26 TREZ 7055 0500 1XXX XTVA  

-pentru persoane fizice și societăți comerciale: 

cont BancaTransilvania: RO73BTRL04501202847103XX și   

cont TVA: RO25BTRLRONTVA0084710301 

S.C. GLOBAL MANAGEMENT ARTE SRL va emite factură fiscală pentru suma încasată. 



 

 

 

*Formularul de înscriere completat se expediază prin fax la numărul 021/3125103 sau prin email la 
adresele: mihai.grigore@fundatia-amfiteatru.ro  sau lia.ciobica@fundatia-amfiteatru.ro, cu 
minimum 10 zile înainte de data de desfășurare a evenimentului. Returnarea plății se face numai în 
cazul în care neparticiparea este anunțată cu cel puțin 7 zile înainte de data începerii conferinţei. 
GLOBAL MANAGEMENT ARTE SRL își rezervă dreptul de a anula evenimentul, daca va fi silită 
de împrejurări. În acest caz, organizatorul va returna toate taxele încasate. 

Persoane de contact:  
 
Mihai Grigore 
Telefon fix: 021.312.58.40 
Telefon mobil: 0799/958348 
Email: mihai.grigore@fundatia-amfiteatru.ro  
 
Lia Ciobîcă  
Telefon fix: 021.312.58.40 
Telefon mobil: 0726/372944 
e-mail: lia.ciobica@fundatia-amfiteatru.ro 
 
Prezentul formular de înscriere reprezintă comanda fermă și ține loc de contract între părți. 
 

 

*În conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (679/2016), în vigoare 
din 25 mai 2018, vă informăm că Fundația Amfiteatru și Global Management ARTE SRL colectează 
și prelucrează datele dumneavoastră personale în scopul furnizării de informații (via e-mail și / sau 
telefonic) despre programele și proiectele profesional-științifice organizate de Fundația Amfiteatru  si 
pentru gestiune financiar administrativă. Aceste date nu sunt și nu vor fi înstrăinate sau vândute către 
terți. 
Aveți dreptul de a solicita la adresa de e-mail contact@fundația-amfiteatru.ro încetarea prelucrării 
datelor și/sau ștergerea acestora. 

 
 
Data: .......................................                                                              Semnatură și stampilă 
 
 
 
 
 
 


