Nr. contract: ……. din …………….
Înreg. la ISIM cu nr. …..../……………
Lista de distribuire: D3 B1+B3 + D1 S3
Data: ………………………
Semnătura DG:………………….

Expert prevenire-reducere riscuri tehnologice
Autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări, cod COR: 214949

TALON DE ÎNSCRIERE
Instituţia / firma (rugăm completaţi cu majuscule)
Denumirea
Domeniul de activitate al firmei

Mărime

Adresa
Oraşul

Judeţul

Codul fiscal (sau CNP)

Nr. ORC

Banca

IBAN
(RON)

Director / Manager
Telefon

Fax

E-mail

Pagină
web

Dorim înscrierea următorilor la cursul Expert prevenire-reducere riscuri tehnologice, ce se desfăşoară, la ISIM Timişoara, în perioada
………………..……………. .
Participant (rugăm completaţi cu majuscule)
1
2

Numele şi prenumele

Funcţia

Telefon

E-mail

Numele şi prenumele

Funcţia

Telefon

E-mail

Formularul se va completa, semna (în cazul persoanelor fizice) de către cursant, iar (în cazul persoanelor juridice) de către
reprezentantul legal al instituţiei, ştampila şi se va transmite, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de începerea cursului, prin email sau fax la:
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara,
Bv. Mihai Viteazu nr. 30, 300222 Timişoara, Telefon: 0256 491831; Fax: 0256 492797; E-mail: isim@isim.ro
ISIM Timişoara va confirma primirea formularului de înscriere la curs şi va emite factura corespunzătoare:
Taxa de participare: 2000 lei / cursant (la care se adaugă TVA 19 %)
NOTA: Pentru validarea înscrierii este obligatorie completarea tuturor câmpurilor formularului şi anexarea copiilor după documentele
necesare emiterii certificatului de absolvire a cursului (CI, diplomă studii superioare, certificat de naştere, certificat de căsătorie – in cazul
în care numele actual diferă de cel înscris în actele de studii, copie OP, adeverinţă medicală)
In cazul în care participantul renunţă la cursul la care s-a înscris, ISIM Timişoara îşi rezervă dreptul de a reţine 20% din suma achitată,
dacă participantul anunţă în scris prestatorul anularea înregistrării cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înaintea datei începerii cursului
sau ulterior începerii acestuia.
Eventualele litigii între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, în caz contrar părţile convin să se adreseze instanţei judecătoreşti din
Timişoara.
Eliberarea certificatelor de absolvire se va face după promovarea examenului susţinut în prezenţa reprezentanţilor ANC.
Prezenta ţine loc de comandă fermă.
Data:

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

