
 
 

 

 

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

Nume şi prenume ________________________________________________________________________________ 

Funcție_________________________________________________________________________________________ 

Compania/Universitate___________________________________________________________________________ 

Mobil ___________________________________________________________________________________ 

E-mail ________________________________________________________________________________________,  

 

solicit înscrierea la Conferința Națională „Alternative Dispute Resolution”, Ediţia a II-a, organizată de 

Universitatea „Petru Maior”, Corpul Profesional al Mediatorilor din județele Mureș și Bistrița-Năsăud, Asociaţia 

Centrul de Arbitraj şi Mediere în Asigurări (ACAMA) din Bucureşti și Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri 

Publice şi Private din Tîrgu Mureș, în perioada 17 - 19 noiembrie 2017 în Aula „Tudor Drăganu” a Universităţii 
„Petru Maior” din Tîrgu Mureș, str. Livezeni nr. 69, în calitate de: 

 
� vorbitor 
� participant 

 
Vă rugăm să selectați panelurile la care doriți să prezentați/ participați: 
 
Vineri, 17 octombrie: 
� 10:15 - 13:00 - Soluționarea alternativă a litigiilor din perspectiva aplicării dreptului european; 

� 14:30 - 16:30 - Actualități și perspective privind arbitrajul și concilierea la nivel național; 

� 17:00 - 19:00 - Comunicări științifice în plen; 

� 20:00 - 22:00 - Cina festivă. 

 
Sâmbătă, 18 noiembrie: 
� 10:00 - 13:45 - Medierea în procesul penal; 

� 15:30 - 18:00 - Rolul medierii în soluționarea conflictelor civile și comerciale. 

 

Participarea mediatorilor și a avocaților este condiționată de achitarea următoarelor taxe: 

• 150 lei / persoană - Cina festivă; 

• 100 lei / zi / persoană - Taxa de participare. 

Taxa de participare/ taxa de cină festivă se achită până în data de 15 noiembrie 2017 în contul Societății Române de 

Cercetare pentru Afaceri Publice și Private, deschis la Libra Internet Bank, având IBAN RO17 BREL 0002 0010 6313 

0100. Este necesar ca transferul să aibă mențiunea „Taxă de participare la ADR 2017”/ „Taxă cină festivă ADR 2017”. 

Completând acest formular declar că: 

a) cele menționate mai sus sunt conforme cu realitatea; 

b)  sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să intre în baza de date a Consiliului de Mediere având număr de înregistrare 
10723 din 02.02.2009  și să fie prelucrate în scopul participării la programul pentru care am solicitat înscrierea. Îmi cunosc drepturile 
conform Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 
date. 

 

Data semnării _____._____.________                  Semnătura ______________ 


