
  

  

  

  

  

  

  

  

FF OO RR MM UU LL AA RR   DD EE   ÎÎ NN SS CC RR II EE RR EE   

llaa  ccoonnffeerriinnțțaa  ccuu  tteemmaa  ””OOrrggaanniizzaațțiiaa  îînnvviinnggăăttooaarree..  OOppttiimmiizzaarreeaa  pprreezzeennttuulluuii  șșii  iinnvveennttaarreeaa  vviiiittoorruulluuii:: 
RReezzoollvvaarreeaa  SSttrraatteeggiiccăă  ddee  PPrroobblleemmee

®®
  ((PPrroobblleemm  SSoollvviinngg  SSttrraatteeggiiccoo

®®
))  îînn  oorrggaanniizzaațțiiii””,,  

ssuussțțiinnuuttăă  ddee  PPrrooffeessoorruull  GGiioorrggiioo  NNAARRDDOONNEE  
 
 

Subsemnatul/a ____________________________________________________________________, identificat/ă cu 

BI/CI seria ___ numărul ____________, având cod numeric personal |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, cu datele 

de contact: telefon __________________, e-mail ___________________________________________, absolvent/tă al/a 

Facultății de ___________________________________________________________ din cadrul Universității 

____________________________________________________, solicit înscrierea la conferința cu tema ”Organizația 

învingătoare. Optimizarea prezentului și inventarea viitorului: Rezolvarea Strategică de Probleme
®

 (Problem 

Solving Strategico
®

) în organizații”,  susținută de Profesorul Giorgio NARDONE, care se va desfășura la București în 

data de 17 mai 2015. 

 
 
 
 

Data: ____________________            Semnătura: ____________________ 

 

Precizări privind înscrierea în vederea participării la conferință: 

EEste necesară completarea (prin înscrierea cu majuscule - cu excepția adresei de e-mail, citeț și corect, a tuturor dateleor prevăzute), 
datarea și semnarea prezentului formular, urmată de trimiterea sa, în format electronic (copie scanată) pe adresa de e-mail: 
conferinta@centruldeterapiestrategica.ro, până la data de 12.05.2015.  Numărul locurilor este limitat, ocuparea acestora realizându-se în 
ordinea anunțării intenției de participare, respectiv a primirii formularelor de înscriere. 

Confirmarea înscrierii se va realiza prin transmiterea unui răspuns de la adresa sus-menționată (reply la email-ul având atașată copia 
după formularul de înscriere).  

Ulterior primirii mesajului de confirmare, se va achita taxa de participare, până cel târziu la data de 14.05.2015. Plata sumei reprezentând 
taxa de participare se va efectua prin depunere de numerar sau virament bancar în contul Asociației ”Centrul de Terapie Strategică”: RO62 
BTRL RONC RT02 5039 2401, deschis la Banca Transilvania, Agenția Delea Nouă, cu mențiunea ”Taxă conferință CTS/numele 
dumneavoastră”. 

Copia scanată a documentului care atestă efectuarea plații trebuie expediată prin poșta electronică, în termenul cel mai scurt, la adresa de 
email indicată mai înainte. Neplata taxei la termenul specificat atrage anularea înscrierii respective. 

Pentru emiterea unei facturi fiscale vă rugăm să completați rubricile următoare: 
 

Client (denumire, formă juridică): 

Nr. Reg.Com.: 

CIF/CNP: 

Sediul (localitate, str., nr.): 

Județul: 

Contul: 

Banca: 

Numele delegatului: 

CNP (al delegatului): 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________
 

Informaţii suplimentare se pot obține la telefon 0723 275 275 sau prin e-mail: conferinta@centruldeterapiestrategica.ro. 


