
 

 

 

 
ATC & IT SOLUTIONS SRL  

Bucuresti, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, 

sector 2 
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FORMULAR DE               

PARTICIPARE 

 
 
 

INSTITUŢIA / COMPANIA ............................................................................................  

Nr. ............................. 

Data............................  

Denumire program: MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL – FOREXEBUG 

Perioada: 13-16 februarie 2020  

Loc desfășurare:……………………………………………………………………………………….. 
 

Înscrierea participanților se va face în ordinea primirii formularelor  de înscriere, la numărul de fax: 

031.425.07.04 sau e-mail: office@atctraining.ro 
 

TOATE CÂMPURILE DIN FIŞA DE ÎNSCRIERE SUNT OBLIGATORII! 
Date personale (vă rugăm să completați clar, lizibil, cu litere mari, informații completa sau prescurtate unde este cazul)  

Nume  si prenume  

Data nasterii  

CNP  

Studii:   

Coordonate instituţionale  

(se completaază clar, vizibil, cu litere mari, informaţii completa sau prescurtate - unde este cazul) 
Locul de muncă Denumirea instituţiei: 

Direcţie/serviciu/birou/compartiment: 
 

Funcţia:   

Adresa instituţiei (Atenţie! Toate câmpurile 

trebuie completate complet şi corect): 
 

Localitate :  

Judeţ:  

Cod fiscal:  

Reg. Comertului:  

Cont:  

Bancă:  

Telefon Mobil Personal:  

E-mail:  

Tel/ fax  

Ce aşteptări aveţi de la acest program de 

perfecționare? 
 

Taxa de participare – (vă rugăm să 

menţionaţi varianta dorită): o TAXA 1 (SEMINAR) 

………..LEI  

o TAXA 2 (CURS ACREDITAT ANC) 

...…….. LEI 

Servicii turistice – (vă rugăm să menţionaţi  

varianta dorită) 
o HOTEL ALPIN o COMPLEX ANA HOTELS 

o   SINGLE 

      ............... LEI 

o    DOUBLE 

............... LEI 

Semnătură participant  

Data completării  

 Înlocuirea participantului înscris este permisă pana la expirarea termenului de inscriere cu notificare prealabila. 

 Copia ordinului de plată se va transmite înainte de data începerii cursului. 

 Anularea unei înscrieri efectuate cu rambursarea sumelor virate, se poate face cel mai tarziu cu 3 zile lucratoare inainte de 

inceperea programului. Se iau in considerare numai anularile transmise sub formă scrisă (scrisoare, fax sau e-mail). 

 Prezentul formular de participare reprezinta comanda ferma din partea participantului/ participantilor pentru asigurarea 

serviciilor de instruire (respectiv cazare). Participarea la programele ATC training nu este condiţionată de cazare. 

 Informaţiile completate sunt protejate conform Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. ATC TRAINING este înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor 

e date cu caracter personal sub nr. 28951 al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.  

mailto:office@atctraining.ro

