Nr. contract: ……. din …………….
Înreg. la ISIM cu nr. …..../……………
Lista de distribuire: D3 B1+B3 + D2 C1
Data: ………………………
Semnătura DG:………………….

Către,
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE
ÎN SUDURĂ ŞI ÎNCERCĂRI DE MATERIALE - ISIM Timişoara
Referitor : Curs Operator sudare țevi și fitinguri din PEHD pentru autorizare/reautorizare conform
prescripției tehnice ISCIR CR 9
TALON DE ÎNSCRIERE
Societatea comercială
..................................................................................................................................................................................................
Director .....................................................................................................................................................................................
Str. .........................................................................................................................................nr ...............................................
Localitatea .................................................cod ............................... judeţ ..............................................................................
Tel. ..................................................................................... fax ...............................................................................................
Cod fiscal (sau CNP)................................................................ nr. Reg. Comerţului J ............................................................
Cont bancar ..............................................................................................................................................................................
Persoană de contact ................................................................. funcţia ..................................................................................
Tel. ........................................................................... e - mail: .................................................................................................
Solicităm înscrierea pentru:
1. Specializare operator sudare țevi și fitinguri PEHD pentru autorizare/reautorizare cf. PT ISCIR CR 92013, perioada:………………………………………
2. Omologare proceduri de sudare cf. PT ISCIR CR 7-2013.
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Meseria

1
2
3

1. Operator sudor
Autorizare
1200 lei +TVA
(19 %)

Reautorizare
1000 lei + TVA
(19 %)

2. Omologare
trei proceduri
1200 lei + TVA
(19 %)

Clauze speciale

1. Participarea la curs este condiţionată de achitarea integrală a valorii cursului în contul bancar ISIM
RO15RNCB0249049272150001 deschis la BCR Timișoara. Factura va fi achitată în 30 zile de la data facturării, dar nu
mai târziu de începerea cursului.
2. Pentru plata facturii cu întârziere mai mare de 30 zile de la scadenţă, beneficiarul datorează penalităţi de 0,05% pentru
fiecare zi de întârziere calculat la valoarea sumei restante până la data achitării integrale a debitului.
3. Eventualele litigii între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, in caz contrar părţile convin să se adreseze instanţei
judecătoreşti de la sediul ISIM Timişoara.
4. Eliberarea diplomelor se va face după achitarea totală a facturii.
5. Taxele ISCIR pentru examinarea operatorilor sudori, emiterea autorizaţiilor şi omologarea procedurilor de sudare se
vor achita la ISCIR, pe baza facturii emise la examen.

Prezenta ţine loc de comandă fermă
Semnături
DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

Se trimite la ISIM cel târziu cu 3 săptămâni înainte de începerea cursului.
ISIM, B-dul Mihai Viteazu, nr. 30, 300222 Timișoara, Tel.: 0256 491831; Fax: 0256 492797
E-mail: isim@isim.ro; Cod IBAN RO15RNCB0249049272150001 BCR Timișoara

