
 

FORMULAR ÎNSCRIERE CURS MANAGER PROIECT 
AUTORIZAT ANC, COD COR 242101 

DATE DESPRE PARTICIPANT: 

Nume/Prenume:  

CNP:  
B.I./C.I.(seria si nr.)  
Nume/Prenume părinţi:  
Locul şi data naşterii:  
Adresa  
Telefon/Fax/E-mail:  
Ocupaţia:  
Instituţia:             
DATE FACTURARE: 

PERSOANĂ FIZICĂ PERSOANĂ JURIDICĂ 

Nume/Prenume: Instituţia: 

CNP: Nr. Reg. Com.: 

Adresa: CUI: 

Cod IBAN: Adresa: 

Banca: Cod IBAN: 

 Banca: 

CONTRAVALOAREA SERVICIILOR: 

Taxa de participare este de 670 de lei şi se achită până la termenul limită stabilit în funcţie de modalitatea 
de plată pentru care optaţi. 

Beneficiaţi de o reducere preferenţială*după cum urmează: 

 50 de lei dacă veniţi la curs împreună cu o cunoştinţă - ………………………(numele persoanei); 

 50 de lei dacă achitaţi integral taxa de înscriere până la începerea cursului; 

25% daca sunteți absolvent de studii superioare promoția 2015 

*Reducerile nu se cumulează. 

(Va rugam să bifaţi reducerea de care doriţi să beneficiaţi) 

Modalitati de plata: 

- integral  sau în rate după cum urmează: 



 

 - 50% avans din contravaloarea taxei de participare se achită până la data începerii cursului, în contul 

COD IBAN: RO71BPOS24009561977RON01 deschis la banca Bancpost. 

- 50% sau suma rămasă de plată dupa aplicarea reducerii de care doriţi să beneficiaţi se achită numerar 

sau prin ordin de plata până la finalizarea cursului. 

Furnizor: 
S.C. TAAS Consultancy S.R.L.  Nr. Reg. Com. /An: J22/2032/27.11.2012,  CUI 30953211,  
Adresa: Iaşi, B-dul Carol I, nr. 4, Cladirea Habitat, corp B1, et 3;  
 
Telefon 0040-371.313.533; Fax 0040-372.255.017; E-mail: office@taas.ro, www.taas.ro 
 
COD IBAN: RO71BPOS24009561977RON01 deschis la banca Bancpost 
 
La realizarea plăţii specificaţi: „Înscriere Curs Manager Proiect_nume cursant” 

 

Condiţii privind înscrierea 

Validarea înscrierii se face pe baza completării formularului de înscriere şi a confirmării 
plăţii până la data limită de înscriere.  

Taxa de participare trebuie achitată integral până la la finalizarea cursului. 

Pentru înscriere sunt necesare următoarele acte (xerocopii): 

− Copie dupa cartea de identitate; 
− Certificat de căsătorie (daca este cazul) 
− Certificat de naştere  
− Copie dupa diploma de licenta; 
− Copie dupa documentul care atesta achitarea taxei de participare. 

 

 

DATA:                                                            SEMNĂTURA: 

 

 

 

http://www.taas.ro/

