
CERERE DE ÎNSCRIERE – FORMULAR DE COMANDĂ  
 
 
CURS “______________________________________________________________________________”   

Programul de formare este disponibil si se poate achizitiona direct prin platforma SEAP (www.e-licitatie.ro)  
 

 
PARTICIPANȚI ÎNSCRIȘI 

 
1. Nume și prenume: ___________________________________________ 
 
Funcţia ____________________________ E-mail ____________________________ 

Telefon ______________________________ Fax _____________________________ 
 
 
 
2. Nume și prenume: ___________________________________________  
 
Funcţia ____________________________ E-mail ____________________________ 

Telefon ______________________________ Fax _____________________________ 

 
3. Nume și prenume: ___________________________________________ 
 
Funcţia ____________________________ E-mail ____________________________ 

Telefon ______________________________ Fax _____________________________ 

 
 

 
DATE PRIVIND ORGANIZAȚIA (informații necesare pentru facturare) 
 
Denumire: ____________________________________________________________ 

Adresa: ______________________________________________________________ 

CIF ___________________ Nr. Reg. Com. ___________________ Banca __________ 

________________________ IBAN ______________________________________ 

Telefon _____________________________ Fax _____________________________ 

E-mail _____________________________ 

 
Suntem de acord ca numele organizaţiei noastre să fie făcut public în lista 

clienţilor FiaTest:  


 DA  


 NU 
 
Prezenta Cerere de înscriere – Formular de comandă, datată și semnată de 
peresoana fizică/juridică participantă, reprezintă acordul părților și 
reprezintă contractul de furnizare servicii încheiat între părți. 

 
Data semnării _____._____.________ 

 
Semnătura şi ştampila ______________________________ 

 
Taxă de participare curs/participant: 

 
______________ RON + TVA  
Date organizator: S.C. FIATEST S.R.L. 
București, Str. Actor Ion Brezoianu  
23-25, sector 1 CIF: RO 449981  
Reg. Comerțului: J40/5632/1991  
Cont ING Bank  
IBAN: RO36INGB0000999901822117  
Cont Trezoreria sector 1 București  
IBAN: RO15 TREZ 7015 069X XX00 3034 
Se transmite către FiaTest pe e-mail cursuri@fiatest.ro , fax 021.312.21.06 
Informații suplimentare: departamentul de cursuri 
                                              Adelina Enciu, telefon 021.312.13.47 
  

 

 
Participarea la curs este condiționată   

de completarea și semnarea 
prezentei Cerere de înscriere – 

Formular de comandă și plata taxei 
de participare.  

 
Termen de înscriere curs/plată: până la 
data de începere a cursului inclusiv. 
Modalitate de plată:  
 OP în baza facturii fiscale emise de 

organizator;


 Numerar până la data de începere a


 
cursului inclusiv, în baza facturii fiscale 
emise de organizator.  

Factura fiscală va fi înmânată 
participanților, în original, până la data de 
începere a cursului inclusiv.  

 
Anularea unei cereri de înscriere deja 
efectuate se va comunica în scris:   
 cu cel puțin 5 zile lucratoare înainte 

de data de începere a cursului, taxa 
de participare fiind rambursată 
integral;




 cu 1-4 zile lucratoare înainte de data 
de începere a cursului, taxa de 
participare se va rambursa în procent 
de 50%.



  
Înlocuirea oricărui participant înscris 
este permisă în orice moment.  
 

 
Organizatorul FiaTest SRL își rezervă 
dreptul, în situații neprevăzute și 
independente de voința sa, de a face 
modificări în ceea ce privește lectorii, 
perioada și locația de desfășurare sau de 
a anula organizarea cursului, dacă situația 
o cere.   
Orice modificare va fi transmisă 
participanților deja înscriși cu cel puțin 24 
ore înainte de data de începere a 
cursului, în scris (e-mail/fax) dacă 
modificarea se transmite cu mai mult de 
24 de ore înainte sau verbal dacă 
modificarea se transmite cu mai puțin de 
24 de ore înainte.   
FiaTest SRL nu acordă despăgubiri pentru 
nicio modificare survenită în organizarea 
cursului. În astfel de situaţii, FiaTest SRL 
nu este răspunzătoare de eventualele 
daune provocate participanţilor înscrişi, 
indiferent de natura și valoarea acestora. 
FiaTest vă prelucrează datele cu caracter 
personal în scopul organizării activităților 
de instruire, în conformitate cu cerințele 
Regulamentului (UE) 2016/679. Pentru 
detalii cu privire la modalități de 
prelucrare și de exercitare ale drepturilor 
dumneavoastră vă rugăm consultați 
www.fiatest.ro/nota-de-informare-gdpr/, 
sau contactați-ne pe e-mail   
gdpr@fiatest.ro. 
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