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CONGRESUL  

AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA  
 

NAŢIONAL ŞI INTERNA ŢIONAL ÎN ACTIVITATEA DE AUDIT 
FINANCIAR 

Auditorii şi criza economică globală 
 

Cluj-Napoca, România 
 

- 26 iunie 2009 - 
 
 

FORMULAR DE PARTICIPARE 
(FP3) 

 
 
Vă rugăm să completaţi cu majuscule şi să returnaţi până cel târziu 25 mai 2009 la: 
Adresă: CAFR, Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sector 5, Bucuresti, OP 5, CP 83 
E-mail: cafr@cafr.ro 
Tel:       +40 21410 74 43 
Fax.:  +40 21 410 03 48 
 

 

  Dl. �  Dna. �   Dra. �     
Nume:   ______________________ Prenume: __________________________ 

Însoţit de: ________________________________________ 

Funcţie:  _______________________________________________ 

Organizaţie:  _______________________________________________ 

Adresă:  _______________________________________________ 

Oraş:   ____________________________ Cod poştal: _____________________ 

Ţară:   ____________________________ 

Tel.:   ____________________________ Fax: ___________________________ 

E-mail:  ____________________________________________ 
 
 



 
 
 
 
Opţiuni privind: 
 
Cazarea- Hotel BELVEDERE sau alt hotel din Cluj-Napoca : 
 

Hotel BELVEDERE* � 
Alt hotel*  �    Categorie: 2 stele � 
           3 stele � 
         4 stele �  

Cameră single �  Cameră dublă �    
Fumător �  Nefumător � 
Data sosirii la hotel____________________________ 
Data plecării din hotel____________________________  
Solicitări speciale privind regimul alimentar________________________________________ 
 
* Completaţi rubrica doar în cazul în care doriţi să vă asistăm în rezervarea camerei la Hotelul 
BELVEDERE (unde va avea loc şi cina de gală) sau la alt hotel din Cluj-Napoca. Rezervările, în 
funcţie de data solicitării dumneavoastră, se vor putea face în limita locurilor disponibile, urmând să 
suportaţi separat costurile acestora. CAFR nu îşi poate asuma responsabilităţi, în cazul solicitărilor 
primite după data limită pentru înscriere (25 mai 2009).  
 
Cina de gală, 26 iunie 2009  - Restaurant- Hotel BELVEDERE (str. Călăraşilor nr.1, Cluj-
Napoca): 

Da � 

Nu � 
 
FOARTE IMPORTANT!: Numărul locurilor disponibile pentru participan ţii la 
Congres este limitat, astfel încât completarea acestora se va face în ordinea înscrierii, prin 
completarea şi transmiterea formularului, însoţit de dovada efectuării pl ăţii taxei de 
participare!!  
NOTĂ: 1. Vă rugăm să returnaţi formularul de participare cât de curând posibil, şi nu mai târziu 
de 25 MAI 2009, împreună cu o dovadă a plăţii taxei de participare la Congres, în valoare de 500 
lei.  
2. Taxa de participare include participarea la lucrările Congresului, materialele aferente 
lucrărilor, ap ă/suc/cafea, prânzul şi cina de gală, conform programului.  
3. Taxa nu include: cazarea, transportul şi alte cheltuieli personale. 
4. Taxa poate fi achitată în contul CAFR, deschis la ING Bank, IBAN: RO84 INGB 0001 0081 8692 
8910, sau în contul deschis la BCR Sucursala Libertăţii, IBAN RO09 RNCB 0069 0076 6442 0001, 
Cod fiscal: 12 13 70 45. 
 


