
 

FORMULAR DE COMANDĂ  
 
UNITATEA:   ____________________________________________________________ 
Nr Reg.Comerţului___________________________ CUI/CIF____________________________ 
Cont IBAN _________________________________ Banca/Trezoreria ____________________ 
Sediul social al Unității: Str __________________________ Localitate ____________________ 
Sector/Județ _______________ Telefon ______________ E-mail  ________________________ 
Conducătorul legal al unităţii _____________________________________ 
 
OBIECTUL COMENZII:  
Prin prezenta, vă rugăm să admiteţi înscrierea la cursul de ______________________________ 
organizat la Ploieşti, strada Ștefan cel Mare, nr 27, în perioada ___________________________ 
a d-nului/d-nei __________________________________________________________________ 
având CNP____________________________________ BI/CI seria ___ nr __________________ 
telefon _________________ E-mail _________________________________________________  
 
Confirm participarea la curs ! 
 
Destinatarul comenzii:  

S.C. TOPEXPERT CURS SERVICE S.R.L  cu sediul social în PLOIEŞTI, strada Daciei nr. 22,  
C.U.I. 35096335, Tel: 0757/946757, Fax: 0344/780139, E-mail: topexpertcurs@yahoo.com ;  
Cont: RO74 RZBR 0000 0600 1813 6412,  Raiffeisen Bank Ploiești.  
 
Tipul comenzii: Prezenta comandă este fermă şi ţine loc de contract.  
 
PREȚUL cursului este de 650 lei / cursant.
 
Plata se poate efectua cu numerar înaintea începerii cursului sau cu ordin de plată, până în ziua 
premergătoare începerii cursului. În cazul efectuării plății cu OP, cursantul va prezenta înaintea 
începerii cursului ordinul de plată vizat de bancă/trezorerie.  
 
Cursantul va efectua PLATA cu:    numerar,    OP. 
                                                       
PARTICIPAREA LA CURS  este condiţionată de prezentarea / transmiterea pe fax sau e-mail a 
prezentului formular de comandă, însoţit de următoarele documente: 
 - în cazul atestării: copie BI/CI participant, curriculum vitae, copie diplomă studii tehnice, 
adeverință vechime în specialitate. 
-  în cazul prelungirii valabilităţii atestatului: copie BI/CI participant, copie atestat ISCIR, memoriu 
de activitate pentru perioada de valabilitate a atestatului.  
 
Clauze:  
Participantul la curs declară că a luat la cunoştinţă de condiţiile prevăzute de Ordinul 165/2011 
modificat şi declară pe proprie răspundere că le îndeplineşte pentru a fi admis la concursul ce va fi 
organizat de ISCIR în vederea obţinerii autorizaţiei.  
Emitentul prezentei comenzi şi persoana pentru care se face plata, au luat la cunoştinţă de 
regulamentul de organizare a cursului, îl acceptă integral şi se obligă să îl respecte. 
 
Având în vedere Regulamentul european privind protecția datelor (GDPR) 2016/679, vă solicităm 
acordul pentru a păstra datele pe care ni le-ați furnizat despre dumneavoastră, ne angajăm să nu 
le divulgăm și să le folosim strict pentru a vă putea informa asupra viitoarelor noastre acțiuni în 
legătură cu activitatea dumneavoastră.  

  DA, sunt de acord cu prelucrarea datelor!              NU sunt de acord cu prelucrarea datelor!  

Data emiterii: ____________                            Emitent: ______________________                                           

                                                                          Semnătura și ștampila unității 


