Formularul va fi completat manual şi va fi transmis prin e-mail către IMRSS până la 30.07.2012
formular utilizabil numai de către participanţii care au primit acest document prin e-mail

Formular de înscriere
pentru

Cursul
IOSH MANAGING SAFELY
- curs susţinut în limba engleză Informaţii solicitant
Numele şi prenumele* .............................................................................................................................
Organizaţia în care îşi desfăşoară activitatea (denumire, localitate,, sector / judeţ):
…………………………………………………………………………………………………………………….
Date de contact solicitant *:
Tel.: .....................................; Fax:.................................; e-mail: .............................................................

Perioadele de desfăşurare şi programul cursului**:
Atentie : înscrierea la curs în perioada dorită se face în ordinea transmiterii formularului de înregistrare
Vă recomandăm să marcaţi una dintre opţiuni
Doresc să fiu înscris în seria:
Seria I : 13 - 17 august 2012

**Programul cursului este anexat

Servicii oferite:
Sesiune de training cu durata de 5 zile;
Examinare;
Eliberare diplome de absolvire;
Echipamente şi materiale didactice;
Suport de curs;
Sală de curs;
Coffee breaks

*Aceste informaţii vor fi folosite numai cu acordul dvs.
Contact:

Tel. + 40.0724.279.816
Tel. + 40.0724.279.815
e-mail – adrian.campean@imrss.ro

Seria II : 20 - 24 august 2012

Formularul va fi completat manual şi va fi transmis prin e-mail către IMRSS până la 30.07.2012
formular utilizabil numai de către participanţii care au primit acest document prin e-mail

Taxa de participare:
Taxa de participare la curs este de 300 Euro / pers. ( echivalentul în Ron la cursul BNR din data plăţii) - se eliberează factura
fiscală. Nu se percepe T.V.A.
Taxa de participare include: mapa cu documentele cursului, materiale promoţionale, accesul la sesiunea de training, examinare,
eliberare diplomă absolvire, coffee breaks.

Confirmarea plăţii :
Se va transmite prin e-mail o copie a Ordinului de plată vizat de bancă.

Atenţie!
Prezentul formular de înscriere tine loc de Contract între părţi
Înregistrarea participanţilor se va face după completarea, transmiterea „Formularului de înregistrare” şi după
confirmarea plăţii
Sunt de acord cu conditiile prezentate in prezentul formular
numele, prenumele

semnătura

Date de identificare:
Denumire

INSTITUTUL pentru MANAGEMENTUL RISCULUI, SĂNĂTATE şi SECURITATE OCUPAŢIONALĂ

Adresă:

Craiova, Str. Romain Rolland Street, Nr.18, Craiova, judeţ Dolj, cod poştal 200730

C.I.F.

29927510

Cont - IBAN

RO41RNCB0139128142190001

Banca

B.C.R. Sucursala Patria, Craiova

Site

www.imrss.ro – în construcţie

:

Contact:

Tel. + 40.0724.279.816
Tel. + 40.0724.279.815
e-mail – adrian.campean@imrss.ro

