FORMULAR DE ÎNSCRIERE
DATELE DE IDENTIFICARE A CURSANTULUI

Nume ______________________ Prenume ___________________________ fiul/fiica lui __________________
şi al/a ____________________ domiciliat(ă) în ______________ str. ______________________________, nr.
_____ bl. _____ sc. _____ et. ____ ap. ____, jud. ______________, cod poştal ___________, tel. mobil
_____________, tel. fix _____________, având B.I./C.I. seria ____ nr. ___________, eliberat de
_______________________, la data _____________, e-mail _________________________________ CNP
______________________________, locul naşterii ____________________ jud. ________________.
Nivelul de educaţie/ Situaţia profesională:

Studii:

universitare;

postuniversitare.

Locul de muncă ___________________________________ Funcţia __________________________________
Întreprinderea/Instituția
_________________________________________
cu
sediul
în
__________________________,
str.
___________________________,
nr.
_____,
jud.
_____________________, cod poştal ___________, tel. _____________, fax ____________________, e-mail
________________________________, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. _____________________,
C.U.I. ________________, având cont bancar nr. __________________________________________ deschis la
banca _______________________ filiala/ sucursala _________________________.

Prin prezenta, doresc să mă înscriu la cursul de Manager de proiect organizat de către SC ADDVANCES
STRATEGIC SOLUTIONS SRL.
Contravaloarea totală a cursului va fi achitată după cum urmează: 50% avans până la data de 11 Aprilie și 50%
înainte de susținerea examenului final.
Suma va fi achitată în următorul cont:
SC ADDVANCES STRATEGIC SOLUTIONS SRL
CUI RO27782618
Banca: Piraeus Bank
IBAN:RO44PIRB 2403 7659 5800 1000
Mă oblig să anexez următoarele acte:





Copie după actul de identitate;
Copie după certificatul de naștere;
Copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
Copie după actul de studii (diplomă de licență).

Declar că prezentul document reprezintă comanda fermă şi că accept tariful de 1500 lei fără TVA (1785 lei cu
TVA).
În cazul neprezentării la curs sau al întreruperii acestuia din motive imputabile cursantului, cursantul este
obligat să achite întreaga suma. Formularul de înscriere reprezintă expresia de voință a părţilor.
Data: _________________
Numele şi semnătura: _________________________________________
addvances strategic solutions srl
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