FORMULAR DE ÎNSCRIERE
la cursul de perfecționare pentru ocupația de Consilier Vocațional
București, 14– 25 octombrie 2016

Subsemnatul/-a _____________________________, CNP: __________________,
domiciliat în ____________________________, strada ____________________
nr. _____ bl.________, sc.___, ap.___ judeţul _______________ legitimat cu
B.I./C.I., seria ______, nr._________, eliberat de ___________________________
la data de _________, Data nașterii _____________ Locul nașterii _______________
Prenumele tatălui ___________________ Prenumele mamei ______________
Profesia _______________________ Ocupaţia ___________________________,
solicit înscrierea la cursul de perfecționare pentru ocupația de Consilier Vocațional, cod COR
242315, organizat de către SC FORUM GROUP SRL*.
În cazul selecţiei mele, pot fi contactat/-ă la numărul de telefon ____________________
sau adresa de e-mail _________________________________________________ .
Date de facturare (*opțional):
Denumire instituție / organizație: ________________________________________
CUI / Nr. Reg. Com.: _________________________________________________
Cont bancar: _________________________________ Banca: ________________
Telefon: ______________ Fax: _____________ E-mail: _____________________

Doresc să beneficiez de reducerea de
 10% (înscrieri înainte de 1 octombrie 2016)
 20% (grup de minim 5 persoane)

*S.C. FORUM GROUP S.R.L. cu sediul în localitatea Bolovani, Strada Ion Bolovăneanu, Nr. 159,
Județul Dâmbovița, CIF RO 11502517 este furnizor de formare autorizat de Autoritatea Națională
pentru Calificări să organizeze programul de specializare pentru ocupația de Consilier Vocațional,
conform Autorizației cu seria DB, numărul 000672, eliberată la data de 16.07.2014, cu numărul de
înregistrare în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților
15/034/16.07.2014
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Înscrierea la curs se realizează prin completarea acestui formular și achitarea integrală sau
parțială (avans în valoare de 400 de lei) a taxei de participare.
Prin semnarea acestui formular, persoana înscrisă sau, după caz, instituția/organizația
reprezentată legal prin semnatarul formularului, în calitate de Beneficiar al programului de
formare profesională, se obligă să achite Prestatorului, S.C. FORUM GROUP S.R.L.
contravaloarea serviciului de formare profesională, la termenul și în condițiile prevăzute mai
jos.
Contravaloarea serviciilor de formare profesională va fi achitată integral sau parțial (avans în
valoare de 400 de lei, urmând ca diferența să fie achitată până la data începerii cursului) în
contul RO 81 WBAN 2511 0000 4150 1059 (S.C. FORUM GROUP S.R.L., CUI RO11502517)
până la data începerii programului de formare, cu mențiunea ”Taxă de participare curs
Consilier Vocațional” sau ”Avans taxă de participare curs Consilier Vocațional”.
Anularea participării se face în scris, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea începerii
programului de formare. În caz contrar, contravaloarea taxei de participare va fi returnată
parțial, cu excepția avansului de 400 de lei.
Semnarea prezentului formular reprezintă acordul de utilizare și prelucrare a datelor cu
caracter personal de către S.C. FORUM GROUP S.R.L. (operator de date cu caracter personal
cu Nr. 28689) și terți colaboratori.

Formularul de înscriere
cursuri@forumgroup.ro.

completat

poate

fi

trimis

pe

adresa

de

e-mail

Pentru alte informații, ne puteți contacta la numerele de telefon 0748 122 030 / 0721 894 171
sau la adresa de e-mail cursuri@forumgroup.ro.

Beneficiar
Reprezentant legal:

Semnătura

________________________

_________________

Data: ____________________
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