
Conferința de analiză de risc 
ediția a VII-a 

ADAPTAREA PROCESULUI DE EVALUARE A 
RISCURILOR LA NOILE AMENINȚĂRI  

Formular înregistrare în auditoriu 100 Lei(inclusiv TVA) 

INFORMAŢII PARTICIPANT 

Prenume, nume 

Telefon mobil 

E-mail 

Funcție / Departament 

Compania / Instituţia 

Adresa sediului social 

Oraş, Județ 

Registrul Comerţului*   J CUI*  

Domeniu web www. 

Taxa de participare la eveniment este de 100 lei / persoană (inclusiv TVA), în 
care sunt incluse participarea la eveniment, materialele informative, pauzele
de cafea şi masa de prânz. 

Membrii ARTS, ANERSF, ARISI şi ASI beneficiază de participare gratuită. 

Sunt membru 

ARTS  ANERSF ARISI ASI 

12 mai 2022 

IBR – Institutul Bancar Român 
Strada Negru Vodă 3, 
București 030774 44.42736 , 
26.10802 

0726 671 612 

office@arts.org.ro 

www.arts.org.ro 



Vă rugăm să returnaţi formularul la ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU TEHNICA DE SECURITATE: e-mail: 
office@arts.org.ro, până la 30 aprilie 2022. Pentru informaţii suplimentare, sunaţi la 0726 671 612. 

CONDIŢII ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ 

În urma returnării formularului, veţi primi factura în baza căreia se efectuează plata către: 

SC ALARMA SRL, 
Cont IBAN RO74 BACX 0000 0012 1128 6000, 

UNICREDIT, Sucursala Millenium 
C.U.I.: RO 18288977, J40/498/2006 

ANULAREA ÎNSCRIERII 

Dacă, din motive de forţă majoră, doriţi să anulaţi înscrierea, sunt necesare următoarele demersuri: 

• Renunţarea la participare se aduce la cunoştinţă organizatorilor numai în scris (pe e-mail, cu semnătură).

• În cazul în care anularea se comunică până la data de 25 aprilie 2022, sumele plătite vor fi returnate, mai

puţin 35% din suma totală, reprezentând cheltuieli administrative.

• În cazul în care anularea se comunică după data de 25 aprilie 2022, sumele plătite nu vor fi returnate.

PARTICIPANT ORGANIZATOR: 

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU 

TEHNICA DE SECURITATE 

NUME: _________________________________  Augustin ALEXANDRESCU 

Semnătură și ștampilă  Director Executiv 

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR 

DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ 

Aurel CATRINOIU 

Preşedinte 

Data:__________________ Data:________________ 

ARTS prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul emiterii documentelor fiscale, informării online 

(prin intermediul newsletter-ului) despre activitatea asociaţei şi în scopuri statistice. Datele NU vor fi dezvăluite nici unei terţe persoane. Pe viitor, aceste 

date (nume şi prenume, telefon, adresă de email) ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră. 

În cazul în care nu doriţi aceasta, bifaţi  □NU

Conform Regulamentului general 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 
circulatie a acestor date, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor 

drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la ARTS respectiv la ANERSF. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU TEHNICA DE SECURITATE 

Bucureşti, Bd. Unirii 31 Bloc A1 parter 

Website: www.arts..org.ro   |  E-mail: office@arts.org.ro
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