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4m-ed training 

    
Învaţă cu noi! 

 

Tel:      0740-070715 
                                                  Fax:      0264-597923 

formed.training@gmail.com 
www.formed.ro 

contact@formed.ro 

 

CERERE DE INSCRIERE 
 
 

Subsemnatul(a) ............................................................................................................... având codul numeric 

personal /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ înscris în BI/CI seria ................. nr. ......................................, 

eliberat(ă) la data de .............................................., de ......................................................................., fiul(fiica) lui 

....................................... şi al ........................................, domiciliat(ă) în judeţul ..................................................., 

localitatea .......................................................... str. .......................................................................... nr. ................, 

bl. ........, sc. ......, et. ......, ap. ........, telefon ............................................ e-mail ...................................................... 

prin prezenta solicit înscrierea la cursul de ............................................................................................................... 

 

Şcoala absolvită: ....................................................................................................................................................... 

De unde aţi aflat despre curs? .................................................................................................................................. 

Care este motivaţia participării la curs? ................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 

Date de facturare (dacă sunt diferite de ale solicitantului): 
 

Denumire ................................................................................................................................................................... 

Adresa .................................................................................................... Telefon/fax ............................................... 

CUI  ............................................................ Cod fiscal ........................................................... 

Cont bancă ............................................................................................................................... 

 

Prezenta cerere se va trimite semnată către SC FORMED TRAINING SRL la fax nr. 0264-597923 sau prin 

e-mail la adresa formed.training@gmail.com sau se va înmâna personal reprezentanţilor societăţii. 

 

Vă rugam să completaţi: 
 

Am achitat suma de ..................... lei, reprezentând plata integrală/prima rată din taxa de curs cu ordinul de 

plată sau chitanta nr. ............................................... (pentru persoanele juridice), respectiv cu ordinul de plată sau 

mandatul postal nr. ............................... (pentru persoanele fizice) din data de ..........................., pe care îl ataşez. 

 

Plata a fost facută în contul SC Formed Training SRL, RO63 BTRL 0320 1202 D718 02XX deschis la 

Banca Transilvania Zalău. 

În cazul renunţării la curs după data limită de înscriere, din suma achitată de solicitant se vor reţine 

cheltuielile efectuate de SC Formed Training SRL, dar nu mai puţin de 15% din valoarea totală a cursului. 

Declar pe proprie raspundere că datele personale înscrise sunt reale şi corecte. Totodată declar că nu am 

cazier judiciar. 

Declar că am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu procedura şi condiţiile de înscriere, organizare şi 

desfăsurare ale cursului din ofertă. 

 

 

  Data        Semnătura, 

 

 ................................                                                              .................................................. 

 

 
Formularele incomplete nu vor fi luate în considerare! 

http://www.formed.ro/
mailto:formed.training@gmail.com

