
FORMULAR DE COMANDĂ 
         Nr.    /______________2021 

 
CURS RSVTI organizat la      / Perioada      

 
SOCIETATEA/P.F.A. (-Punct de Lucru/Filială)          

Nr. Inmatric. in Reg. Comertului       C.I.F.       

Sediu social        Localitate      Judet/Sector    

Cont IBAN         Banca        

Tel.       Fax      E-mail       

Nume, Prenume participant        CNP       

B.I./C.I. seria    nr.     Eliberat de      la data     

Tel.       Fax      E-mail       

 

*PERSOANA FIZICA         CNP       

B.I./C.I. seria    nr.     Eliberat de      la data     

Adresa        Localitate      Judet/Sector    

Tel.       Fax      E-mail       

*Notă: 
Persoanele fizice ce se înscriu şi nu sunt trimise de către firme sau alte tipuri de persoane juridice. 
 
Obiectul comenzii: Admiterea participarii la cursul de  RSVTI – modul A  organizat  la 
_____________________in perioada     . 
 
Destinatarul comenzii: S.C. PROTECT CONSULTING SRL BACAU,  CIF RO 17033860, 
J04/2270/2004,  Pct. de lucru: str. V. Alecsandri, nr.39, Bacau, cont IBAN  
RO34RZBR0000060005862849 deschis la Raiffeisen Bank Bacau. 
 
Tipul comenzii: Prezenta comandă este fermă și ține loc de contract. 
 
Plata pentru curs RSVTI – modul A   este de _______/cursant. 
(_________lei taxa de participare(inclusiv TVA) + 450 lei tarife ISCIR ). 
 
Modalitate de plată (necesara pentru emiterea facturii): Emitentul comenzii acceptă efectuarea 
platii, conform regulamentului acestuia, astfel ( ordin de plata/numerar ):  ________________ 

In cazul efectuarii platii cu O.P cursantul va prezenta inaintea inceperii cursului copia 
ordinului de plata vizat de banca/trezorerie sau dovada platii electronice.  

Clauze: Participantul la curs declara ca a luat la cunostinta de conditiile prevazute de 
Ordinul 165/2011, modificat, si declara pe proprie raspundere ca le indeplineste pentru a fi admis 
la concursul ce va fi organizat de ISCIR in vederea obtinerii autorizatiei. 

 Emitentul prezentei comenzi si persoana pentru care se face plata, au luat la cunostinta de 
regulamentul de organizare al cursului, îl accepta integral si se obliga sa îl respecte.  

Prin semnarea prezentei comenzi suntem de acord să dăm consimtamantul expres 
furnizorului de servicii pt. prelucrarea datelor personale conform Regulamentului european privind 
protecția datelor (GDPR) 2016/679. 

 
EMITENT 

Semnătura şi ştampila unităţii 
     

 
               
* Documente ce se anexeaza pentru inscriere, conform Art. 10 (Ordin 130/2011): 
    a) copie diploma studii tehnice şi adeverinţă de vechime dacă este cazul; 
    b) curriculum vitae; 
    c) copie act identitate; 
    d) fişa de aptitudini medicale , eliberată de un medic de medicina muncii. 


