ANTET SOLICITANT

FORMULAR DE COMAND

NR. _______/_______

LA CURSUL DE SPECIALIZARE OPERATOR UMPLERE RECIPIENTE DE GPL
Cod COR 932009
Subsemnatul/a(Nume, Prenume solicitant) __________________________________născut/a
la data de
în localitatea _____________________având domiciliul în localitatea
_____________________Str. _____________________ Nr .______, Judet/Sector ______________
posesor al B.I./C.I. seria
nr.
eliberat de ___________________la data ___________
CNP
,Tel.
Fax __________________
E-mail

angajat la ________________________________________

SOCIETATE/COMPANIE (Punct de Lucru/Filial )
Nr. Inmatric. in Reg. Comertului
C.I.F.
Cont IBAN
Banca
Sediu social _______________________________________________________________________
Localitate
Judet/Sector
Tel.
Fax
E-mail ________________________
*PERSOANA FIZIC
B.I./C.I. seria
Adresa
Localitate
Tel.

CNP
nr.

Eliberat de

la data

Judet/Sector
Fax

E-mail

*Not : Persoanele fizice ce se înscriu şi nu sunt trimise de către firme sau alte tipuri de persoane juridice.

Obiectul comenzii: Participarea la cursul de SPECIALIZARE OPERATOR UMPLERE
RECIPIENTE DE GPL organizat la ________________________ în perioada
___________________________
Destinatarul comenzii: S.C. CUANTUM S.R.L.
CUI RO 15126067, J40/284/2003
Bucureşti, b-dul Iuliu Maniu nr. 224, sector 6
Tipul comenzii: Prezenta comand este ferm şi ţine loc de contract.
Plata pentru CURS este de ………………. lei / cursant. *
* cu excepţia situaţiei de modificare a listei de tarife ISCIR, caz în care se va modifica în consecinţ .
Modalitate de plat ( necesara pentru emiterea facturii ): Emitentul comenzii acceptă efectuarea platii,
astfel (ordin de plata / numerar ):
Plata se face: Numerar sau cu ordin de plată vizat de bancă pentru contravaloarea Cursului.
Clauze: Emitentul prezentei comenzi şi persoana pentru care se face plata, a luat la cunoştinţă de
regulamentul de organizare al cursului, îl acceptă integral şi se obligă să îl respecte.
Emitentul prezentei comenzi şi persoana pentru care se face plata își exprimă acordul pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal în contextul desfășurării activității care face obiectul solicitării.
Eliberarea certificatului de absolvire se face prin confirmarea plăţii contravalorii facturii.
EMITENT
Semn tura şi ştampila unit ţii

