
CONFERINȚA NAȚIONALA   

”MANAGEMENTUL RISCULUI- O PROVOCARE ÎN SĂNĂTATE” ,
                                                                      Editia a IV-a

                                    Lansarea aplicatiei inovative in managementul calitatii din sanatate  
                                                             București,  22 noiembrie 2018 , 

Complex Caro, Sala Eminescu, Bd Barbu Văcărescu 164A , Sector 2.

FORMULAR DE INSCRIERE
Înscrierea  se poate efectua printr-una din următoarele modalități: electronic pe site-ul MediQApp.ro, sau prin completarea 

acestui formular de înscriere și trimiterea lui prin e-mail la adresa calitakropolis@gmail.com  . Confrmarea este obligatorie pentru 
partcipare. Prin trimiterea acestui formular de înscriere expeditorul acceptă completarea de către organizatorii Conferinței a 
facturii pentru taxa de partcipare cu datele  menționate în formularul de înscriere, si echivalează cu recepția  de către benefciar a 
achizitei. Achizita pe SICAP (SEAP) se realizeaza pe cod CPV 80561000-4 servicii de formare in domeniul sanatati ( pret unitar 252 lei fara TVA)

Factura originală va f predată partcipantului la înregistrare.  Plata taxei de partcipare se va realiza prin excepte in 22 
noiembrie 2018 inaintea inceperii evenimentului, recomandat find ordinul de plată prin Bancă-  CEC Bank SA în contul bancar - Cod 

IBAN RO17CECEB00030RON0333169. Termenul limită de efectuare OBLIGATORIE a confrmarii partciparii este 20 noiembrie 2018. 

1. Informaţii cu privire la instiuţia pe care o reprezeniaţi (*informaţii obligaiorii):

Denumirea insttuției*:

Adresa insttuției*:

Telefon/Fax*:

Cod de identfcare fscală*:

Nr.înregistrare la ORC* J........./................./................                                   (doar la societăți comerciale)

E-mail*:

Website:
2. Informaţii referitoare la persoana care va participa la eveniment din partea instituției:

Nume și prenume*:

Mobil*:

E-mail*:

Adresa**:

CNP**:

Telefon:

Profesia :         ( ( pentru puncte de educație contnuă)

Funcția în cadrul insttuției:

*informații obligatorii 
** în caz de partcipare în nume propriu, date necesare pentru facturare

În cazul în care o persoană dorește să partcipe la Conferință în nume propriu, fără a reprezenta o insttuție, va completa in tabelul de mai sus doar 
sectune 2 fără tabelul de la secțiunea 1.
În cazul în care din partea unei insttuții vor partcipa mai multe persoane, tabelul de mai sus va f completat pentru fecare partcipant.
3. Taxa de partcipare: Taxa de partcipare pentru un partcipant este de 300 lei (252 lei plus TVA) si  conține:

 dreptul de acces la toate dezbaterile conferintei;
 mapa partcipantului;
 diploma de partcipare eliberata de organizatori (cu puncte de educație contnuă ANMCS, dacă este cazul);
 cofe break si launch;
 voucher cu reducere de 15% pentru ediția următoare a evenimentului (marte 2019, Galat).

4. Educate contnuă
Vă rugăm să bifați lizibil opțiunea dorită:
⃝ Sunt evaluator și doresc puncte de educație contnuă din partea Autorității Naționale pentru Managementul Calității în Sănătate.
5. Cazare, masă și parcare
Costurile de cazare și masă  pot f realizate la Hotel Caro, la solicitatea Dumneavoastra, benefciind de reducerea oferita 
partcipanților la conferinta.Tarifele de cazare pentru rezervari individuale sunt in functie de locurile avute:

Camera single Business €“ 81 euro; Supliment de camera dubla €“ 15 euro
Mic dejun tip bufet suedez inclus in tariful de cazare.Hotelul ofera clientilor sai conform detaliilor specificate de personalul sau, acces la World Class 
(fitness, piscina, sauna) si internet. Tarifele nu includ taxe. Plata cazarii este individuala, de fecare persoana in parte la Check in.
                 Persoana de contact pentru rezervare: Gianina David, reservation@carohotel.ro / 021.208.61.39
Parcarea: Hotelul Caro dispune de 400 spatii de parcare ce pot fi inchiriate cu : 50 Lei / masina / zi; 6 Lei / masina / ora iar * primele 30 de minute 
sunt gratuite.  Pentru participantii la prezenta conferinta se ofera 50% discount.
6. Proiecţia daielor cu caracier personal 
⃝ Sunt de acord cu termenii și condițiile din Politca de Confdențialitate prezentată pe pagina mediqapp.ro, actualizată conform prevederilor 
Regulamentului GDPR 679/2016. Mențiune: nemarcarea căsuței de mai sus echivalează cu invalidarea înscrierii.

Contact:  Adina Manolache telefon  +40 728.318.066, e-mail calitakropolis@gmail.com                  
Vă așteptăm cu mult drag!
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