FORMULAR INSCRIERE CURS
EXPERT ACHIZITII PUBLICE
Perioada de desfasurare: __.__.2014 - __.__2014
Locatie:
Bucuresti
Sinaia

Constanta

Cluj-Napoca

DATE DESPRE PARTICIPANT:
Nume/prenume:
Adresa:
Telefon/Fax/E-mail:
Ocupaţia:
Instituţia:
DATE FACTURARE:
PERSOANĂ FIZICĂ

PERSOANĂ JURIDICĂ

Nume/Prenume:

Instituţia:

CNP:

Nr. Reg. Com.:

Adresa:

CUI:

Cod IBAN:

Adresa:

Banca:

Cod IBAN:
Banca:

Tariful de participare pentru Cursul de Expert Achizitii Publice este de 780 RON si cuprinde taxa curs, suportul de
curs in format electronic, taxa de examinare, certificatul de absolvire si serviciile de coffee break.
Pentru confirmare participare, vă rugăm să transmiteţi formularul de înscriere completat la numărul de fax:
0378.102.760 sau la adresa de e-mail: office@proof-consulting.ro Completarea formularului de înscriere şi
Adresa: Str. Râul Doamnei, nr. 5, sector 6, București, CUI: 27929922
Cont RON: RO70ROIN910700102715RO02 – deschis la Romanian International Bank SA – Sucursala Drumul Taberei
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transmiterea lui către SC PROOF DEVELOPMENT CONSULTING SRL
condiţiilor de înscriere şi plată.

echivalează cu acceptarea

În baza formularului de înscriere Echipa Proof Development Consulting va emite factura proforma, urmând
apoi ca factura fiscală - în original - să fie înmânată sub semnătura participantului/participanților dvs la curs.
Plata taxei de curs se va face în maximum 3 zile de la data emiterii facturii proforma, în contul:
S.C. PROOF DEVELOPMENT CONSULTING SRL, J40/592/21.01.2011 CUI 27929922
Banca – Romanian International Bank SA RO70ROIN910700102715RO02.
Pentru neplata facturii la termenul înscris în aceasta, organizatorul poate percepe penalizări în valoare de
0,5%/zi calendaristică de întârziere.
Renunțarea la curs se poate face, în scris, numai cu 3 zile înainte de începere, fără nicio penalizare. Procedura de
renunțare nu este acceptată decat o singură dată.
Este permisă înlocuirea persoanelor participante numai în limita locurilor disponibile.
Prezenta cerere se consideră COMANDA FERMĂ în baza căreia solicitantul se obligă să achite taxa de
participare conform facturii proforma care se va remite de catre SC PROOF DEVELOPMENT
CONSULTING SRL la primirea prezentului formular.

Reprezentantul legal
(persoană juridică/persoană fizică):
Nume şi prenume:

Semnătură, stampilă:

Data:
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