Fişa de înscriere

Aprobat,

Datele de identificare a cursantului persoana fizică (se completează obligatoriu)
Nume__________________________ Prenume___________________, fiul/fiica lui_________________ şi al ______________
domiciliat(ă) în______________ str.__________________ , nr. ___ bl. ___, sc. ___, ap ___ ,jud ____________, cod poştal
______, tel mobil personal ____-_________, tel. fix:____-_________, B.I./C.I. seria___nr._________, eliberat de_______,
la data___/___/____________, E-mail:_______________, (CNP)____________________, locul naşterii:_____________, jud. _____
Nivelul de educaţie: Studii: gimnaziale; medii fara bac.;  bacalaureat; universitare; postuniversitare
Alte detalii: ______________________________________________________________________________________________
Datele de identificare a persoanei juridice (se completează numai în vederea emiterii facturii fiscale)
S.C./A.F./P.F.A.

___________________________________________________

cu

sediul

în

____________________,

Str.,___________________, Nr.___, Jud., _____________, Cod poştal:_________, Tel.: _______________, Fax:
______________

e-mail

J____/________/_________,

_________________________
Cod

înregistrată

la

Registrul

fiscal/C.U.I._______________________,

având

Comerţului
cont

sub

bancar

nr.
nr.

______________________________________________ deschis la _____________________filiala/sucursala ___________
repr. Legal prin Dl./D-na___________________________ , având funcţia de ______________ .

CERERE
Prin prezenta, vă rog a-mi aproba înscrierea la cursul de specializare calificare perfecț ionare iniț iere
organizat de SC. Comargo SRL pentru ocupaț ia
.
Declar că sunt de acord cu toate condiţiile contractuale, că le cunosc şi mi le asum în totalitate. Declar pe
proprie răspundere că sunt de acord ca datele mele personale să fie procesate și utilizate de către SC Comargo SRL în
calitate de operator de date cu caracte personal, in scop de formare profesională. Prezenta cerere are valoarea unui
angajament de plată ferm și garantat. Prezentul act juridic are valoare de ANTECONTRACT de formare profesională după
semnarea acestuia de către părț i.
Din c/val. cursului în sumă de
Avans
Tranșa
2

.

RON

cf. document

RON

cf. document

RON, am achitat după cum urmează:
Tranșa 3
Final

RON

cf. document

RON

cf. document

Notă: În cazul renunţării la curs avansul nu se mai restituie.
Mă oblig să anexez următoarele acte:
 copie după actul de identitate
 copie după certificat de naștere
 copie certificat căsătorie (unde e cazul)
 copie după ultimul act de studii/adeverinț ă doveditoare a studiilor
 adeverinţă apt/inapt de la medicul de familie (pt. cursuri de calificare)
și îmi asum întreaga responsabilitate în ceea ce privește autenticitatea,
veridicitatea și valabilitatea documentelor prezentate.
ÎNREGISTRAREA CURSANŢILOR
Termenul-limită pentru înregistrarea înscrierilor este neprecizat. Va rugăm
expediaţi formularul completat prin fax sau email.

Localitatea:_________________
Data:____________________
Semnătura cursantului:

Semnătura autorizată (pers juridică):
_______________________
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