DOAR PENTRU UZ INTERN
PRIMIT: ____/____.____.________
CPLA:
Selectat pentru CURSUL:

CENTRUL DE MEDIERE CRAIOVA
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
la cursurile organizate de Centrul de Mediere Craiova în ___________________ 2009
Vă rugăm să transmiteţi acest formular completat prin fax la Centrul de Mediere Craiova (CMC) (Fax: 025141.99.80; Tel: 0351-41.11.99). Programarea pe pentru fiecare curs va fi realizată în ordinea trimiterii acestor
formulare indiferent de numărul de ordine de pe lista de aşteptare a Centrului de Mediere Craiova şi va fi
publicată pe site-ul www.mediere.ro, urmând ca persoanele selectate să îşi finalizeze înscrierea prin semnarea
contractului de participare la curs şi achitarea contravalorii taxei de participare, în baza facturii primite de la
Centrul de Mediere Craiova. Contul Asociaţiei Centrul de Mediere Craiova este RO27 RNCB 0134 0416 4579
0010 deschis la BCR CRAIOVA.
Taxa de participare în valoare de 3350 va fi achitată şi confirmată prin fax la numărul 0251-41.99.80 până la
data de _______________________________________.
Comisioanele bancare vor fi suportate de către beneficiar.

Date personale:
Numele şi prenumele ________________________________________________________________
Identificat(ă) prin BI/CI serie ___ număr _________ , CNP _________________________________
Domiciliat(ă) în _____________________ str. __________________________________ nr. ____
bl. ____ sc. ____ et. ___ ap. ____ sector/judeţ _____________________.
Cont IBAN _______________________________________________________________________
Telefon Mobil ______________________ E-mail ________________________________________
Poziţia pe lista de aşteptare a Cursurilor organizate de Centrul de Mediere Craiova: _______________

Solicit înscrierea la un Curs de formare a Mediatorilor conform priorităţilor de mai jos:
Opţiunea 1*: Cursul Nr. 117
Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în
acest formular sunt adevărate. Transmiterea acestui formular completat reprezintă consimţământul de a mă prezenta la cursul
de formare a mediatorilor profesionişti conform cu programarea efectuată de Centrul de Mediere Craiova.

Semnătura

* - Opţiunea se referă doar la cursurile cu locaţia stabilită afişate mai jos.
Curs
Săptămâna 1
Săptămâna 2
Cursul 117

Data

Locaţie
Sibiu

Prezenta la curs în cele 14 zile este obligatorie.
CENTRUL DE MEDIERE CRAIOVA – Str. Romul, Bl.T3, Sc.B-C, Craiova, 200403, jud. Dolj, www.mediere .ro

