ASOCIATIA UNIVERSITARA COLUMNA
CIF RO 3278.1309,
înscrisă în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor Judecătoria Sectorului 6
Bucureşti cu nr. 1/13.01.2014, Bucureşti, str. Romancierilor, nr. 2 A, Bl.M17, Ap.
54, Sector 6
cont bancar nr. RO93BTRLRONCRT0245931201 deschis la BANCA TRANSILVANIA

CERERE INDIVIDUALĂ DE ÎNSCRIERE CURS/CONTRACT*
Instituţia ........................................................., cu sediul în ........................................., str. ....................................... nr.
...., judeţ/sector ........................, tel. .........................., e-mail ......................................CUI ...................................., cont
bancar .............................................................................., deschis la ................................................................,
reprezentată legal prin dl./d-na .............................................., în calitate de ..........................................,
vă rugăm să înscrieţi pe:
D-na/dl. ..........................................................................., legitimat/ă cu CI/BI seria......nr. ....................,
CNP..........................................................., având funcţia de..................................., tel. ...................., fax. ...................,
e-mail ............................................ , la cursul ....................................................................................................................
........................................... organizat de către Asociaţia Universitară Columna, în perioada ................................... în
localitatea ......................, jud. ......................... .

Declarăm că am luat cunoştinţă de condiţiile de realizare a cursului prevăzute în oferta generală de
cursuri şi pe pagina noastră de web şi că acceptăm să achităm:
- taxa de curs în valoare de 790 lei/persoană pe care o vom vira integral în contul Asociaţiei Universitare
Columna în baza proformei şi facturii aferente şi
- contravaloarea serviciilor hoteliere în valoare de ......................, în contul hotelului .....................................
se trece valoarea serviciilor hoteliere aferente perioadei conform ofertei)

(se trece denumirea hotelului

IMPORTANT ! Anularea înscrierii la curs se face în scris, printr-o adresă din partea instituției, cu 14 zile înainte
de începerea săptămânii de curs, în caz contrar taxa de curs și tariful de cazare nu se returnează.

Doresc sa primesc facturile de curs si cazare pe mailul ............................................................. sau la
nr. de fax ......................................................................(câmp obligatoriu de completat)
Data ...................

Semnătura şi Ştampila .........................

Vă rugăm să ne confirmaţi disponibilitatea de a primi pe e-mail informaţii cu privire la cursurile organizate de
Asociaţia Universitară Columna şi de a vă putea utiliza informaţiile cu caracter personal pentru a vă transmite ofertele noastre de
curs, suporturile de curs, alte materiale didactice şi pentru a vă putea emite facturile de curs din parte noastră şi de cazare din partea
hotelului unde se organizează cursul şi de a vă completa şi elibera certificatul de participare la curs.
Sunt de acord

Nu sunt de acord

Mail-ul şi semnătura persoanei care
participă la curs

……………………………………………………..

Semnătură participant .......................................
Data

………..............................

*Pentru înscriere vă rugăm să completaţi acest formular şi să îl trimiteţi scanat la adresa de mail> inscrieri@asociatiacolumna.ro
După completare cererea de înscriere reprezintă şi contract.
Verificaţi primirea cererii la nr. de telefon 0724.39.49.14. / 0722.207.117.
Informaţiile completate sunt protejate conform reglementarilor GDPR privind protectia datelor cu caracter personal.

UNIVERS TRAINING SRL
CUI 31294615
Reg.Com. J40/2613/27.02.2013,
Conturi:
cod IBAN RO78BTRLRONCRT0204637601 – Banca Transilvania, Bucureşti, sucursala
Unirii;
cod IBAN cod IBAN RO30TREZ7065069XXX011960 – deschis la Trezoreria Sectorului 6
Bucureşti

CERERE INDIVIDUALĂ DE ÎNSCRIERE CURS/CONTRACT*
Instituţia ........................................................., cu sediul în ........................................., str. ....................................... nr.
...., judeţ/sector ........................, tel. .........................., e-mail ......................................CUI ...................................., cont
bancar .............................................................................., deschis la ................................................................,
reprezentată legal prin dl./d-na .............................................., în calitate de ..........................................,
vă rugăm să înscrieţi pe:
D-na/dl. ..........................................................................., legitimat/ă cu CI/BI seria......nr. ....................,
CNP..........................................................., având funcţia de..................................., tel. ...................., fax. ...................,
e-mail
............................................
,
la
cursul
............................................................................................................................................................... organizat de către
Univers Training SRL, în perioada ................................... în localitatea ......................, jud. ......................... .

Declarăm că am luat cunoştinţă de condiţiile de realizare a cursului prevăzute în oferta generală de
cursuri şi pe pagina noastră de web şi că acceptăm să achităm:
- taxa de curs în valoare de 790 lei/persoană pe care o vom vira integral în contul SC Univers Training
SRL în baza proformei şi facturii aferente şi
- contravaloarea serviciilor hoteliere în valoare de ......................, în contul hotelului ..............................
(se trece valoarea serviciilor hoteliere aferente perioadei conform ofertei)

(se trece denumirea hotelului)

IMPORTANT ! Anularea înscrierii la curs se face în scris, printr-o adresă din partea instituției, cu 14 zile înainte
de începerea săptămânii de curs, în caz contrar taxa de curs și tariful de cazare nu se returnează

Doresc sa primesc facturile de curs si cazare pe mail-ul ............................................................. sau la
nr. de fax ......................................................................(câmp obligatoriu de completat)
Data ...................

Semnătura şi Ştampila .........................

Vă rugăm să ne confirmaţi disponibilitatea de a primi pe e-mail informaţii cu privire la cursurile organizate de
UNIVERS TRAINING SRL şi de a vă putea utiliza informaţiile cu caracter personal pentru a vă transmite ofertele noastre de curs,
suporturile de curs, alte materiale didactice şi pentru a vă putea emite facturile de curs din parte noastră şi de cazare din partea
hotelului unde se organizează cursul şi de a vă completa şi elibera certificatul de participare la curs.
Sunt de acord

Nu sunt de acord

Semnătură participant .......................................

Mail-ul persoanei care participă

……………………………………………………..

Data

………..............................

*Pentru înscriere vă rugăm să completaţi acest formular şi să îl trimiteţi scanat la adresa de mail> inscrieri@universtraining.ro
După completare cererea de înscriere reprezintă şi contract.
Verificaţi primirea cererii la nr. de telefon 0724.39.49.14. / 0722.207.117.
Informaţiile completate sunt protejate conform reglementarilor GDPR privind protectia datelor cu caracter personal.
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COLUMNA TRAINING & CONSULTING SRL
CUI 29601246
Reg. Com. J40/938/2012
Conturi:
cod IBAN RO30BTRL04101202K77287XX - Banca Transilvania, sucursala BT Lipscani;
cod IBAN RO64TREZ7065069XXX010669 Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti.

CERERE INDIVIDUALĂ DE ÎNSCRIERE CURS/CONTRACT*
Instituţia ........................................................., cu sediul în ........................................., str. ....................................... nr.
...., judeţ/sector ........................, tel. .........................., e-mail ......................................CUI ...................................., cont
bancar .............................................................................., deschis la ................................................................,
reprezentată legal prin dl./d-na .............................................., în calitate de ..........................................,
vă rugăm să înscrieţi pe:
D-na/dl. ..........................................................................., legitimat/ă cu CI/BI seria......nr. ....................,
CNP..........................................................., având funcţia de..................................., tel. ........................., fax. ...................,
e-mail ............................................ , la cursul ..................................................................................
........................................... organizat de către Columna Training & Consulting SRL, în perioada ...................................
în localitatea ......................, jud. ......................... .

Declarăm că am luat cunoştinţă de condiţiile de realizare a cursului prevăzute în oferta generală de
cursuri şi pe pagina noastră de web şi că acceptăm să achităm:
- taxa de curs în valoare de 790 lei/persoană pe care o vom vira integral în contul SC Columna Training &
Consulting SRL în baza proformei şi facturii aferente şi
- contravaloarea serviciilor hoteliere în valoare de ......................, în contul hotelului ..............................
(se trece valoarea serviciilor hoteliere aferente perioadei conform ofertei)

(se trece denumirea hotelului)

IMPORTANT ! Anularea înscrierii la curs se face în scris, printr-o adresă din partea instituției, cu 14 zile înainte
de începerea săptămânii de curs, în caz contrar taxa de curs și tariful de cazare nu se returnează

Doresc sa primesc facturile de curs si cazare pe mail-ul ............................................................. sau la nr. de
fax ......................................................................(câmp obligatoriu de completat)
Data ...................

Semnătura şi Ştampila .........................

Vă rugăm să ne confirmaţi disponibilitatea de a primi pe e-mail informaţii cu privire la cursurile organizate de
COLUMNA TRAINING & CONSULTING SRL şi de a vă putea utiliza informaţiile cu caracter personal pentru a vă transmite
ofertele noastre de curs, suporturile de curs, alte materiale didactice şi pentru a vă putea emite facturile de curs din parte noastră şi de
cazare din partea hotelului unde se organizează cursul şi de a vă completa şi elibera certificatul de participare la curs.
Sunt de acord

Nu sunt de acord

Semnătură participant .......................................

Mail-ul persoanei care participă

……………………………………………………..

Data

………..............................

*Pentru înscriere vă rugăm să completaţi acest formular şi să îl trimiteţi scanat la adresa de mail> inscrieri@columnatraining.ro
După completare cererea de înscriere reprezintă şi contract.
Verificaţi primirea cererii la nr. de telefon 0724.39.49.14. / 0722.207.117.
Informaţiile completate sunt protejate conform reglementarilor GDPR privind protectia datelor cu caracter personal.
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