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Profesionişti în control intern, managementul riscului şi guvernanţă 

 

 
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CONTROL INTERN 

 

CONFERINȚA 

 
PERFORMANȚĂ ȘI BUNĂ GUVERNANȚĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 

 

București | 15.10.2015 | hotel Marshal Garden | Sala Panoramic | 09:30 AM – 17:30 PM 

 

 

 

 

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE 

 

 

Înregistrare  
după data de 

5.10.2015 

Înregistrare  
până la data de 

5.10.2015 

Grupuri mai mari 
de 3 persoane 

Membri și cursanți   
(până la 21.09.2015) 

 

       350 RON 

 

       300 RON 

 

       250 RON 

 

        150 RON 
         

        Notă:  Preţurile includ TVA, pauze de cafea, masa de prânz şi documentele conferinţei. Bifaţi opţiunea în care vă încadraţi.    

                  Cursant: fost cursant / participant la conferințele (evenimentele / întâlnirile profesionale) Institutului de Control Intern.   

   

                  Înscrierea la conferinţă se face pe baza completării Formularului de înregistrare. 

                  Termenul limită de confirmare a plății și înregistrare este 14.10.2015. 

 

              

      Doresc certificat de participare emis de Institutul Național de Control Intern       Da           Nu  

 

 

Informații despre participant* 

Dl/Dna: __________________________________              CNP** __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  

* Există posibilitatea înlocuirii participantului retras cu un alt participant fără nicio penalizare cu maxim 3 zile înainte de eveniment prin      

  completarea unui formular de înregistrare cu datele de contact ale noului participant. 
** CNP-ul este necesar pentru emiterea certificatului de participare cu credite de educație profesională continuă. 

 

 
Locul de muncă 

Instituţia:                                                                         Departamentul: 

Funcţia:                                                                              Telefon Mobil: 

Telefon Fix:                                                                                      Fax: 

E-mail serviciu:                                                                E-mail personal: 
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Datele de facturare 

Compania:                                                               Adresa: 

CUI / CIF:                                                                 Reg. Comerțului: 

IBAN:                                                                                      Banca: 

 

 

 

Persoana de contact 

Dl/Dna:                                                                                   Funcția: 

Telefon:                                                     Email: 

 

 

 

Detalii despre plată 

Tituar: Institutul de Control Intern                                             CIF: 30747343 

IBAN: RO 75 BTRL 04501205 i 43969 XX                                    Banca: Transilvania 

 

 

 
Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Institutul Național de Control Intern prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dvs. prin completarea prezentului formular de 

înregistrare în scopul implementării și desfășurării în bune condiții a conferinței profesionale la care va înscrieți și în scop statistic, de marketing 

și publicitate. Datele dvs. pot fi dezvăluite, după caz, colaboratorilor Institutului Național de Control Intern direct implicați în derularea 

evenimentului. Pe viitor, datele furnizate de dvs. ne permit să vă transmitem informări privind activitățile și proiectele pe care le organizăm. 

Persoanele care au completat și semnat formularul își exprimă în mod expres și neechivoc consimțământul ca datele cu caracter personal 

furnizate să fie prelucrate de Institutul Național de Control Intern, precum și pentru informarea cu privire la, fără a fi limitative, programele de 

pregătire și perfecționare profesională, conferințe, evenimente, produse și servicii furnizate de Institutul Național de Control Intern. 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale și 

să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi legale, vă rugăm să adresați o cerere scrisă, datată și semnată la sediul 

Institutului Național de Control Intern. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă putea adresa instanțelor judecătorești competente.   

 
 

Confirmare (Formularul de înregistrare completat, scanat, însoțit de dovada plății, e-mail: contact@institutuldecontrolintern.ro) 

 

 
Semnătura: _____________              Ștampila: _______________               Data: _____________ 
 

 
                                                                 Prezentul formular reprezintă contract între părți 

mailto:contact@institutuldecontrolintern.ro

