
 

 

 
Contract  nr. ............./....................2021 

Act Aditional nr. ......./...................2021 

 
1. Părţile contractante: 
NIDRI FORMEXPERT S.R.L., cu sediul în localitatea București, Soseaua Giurgiului, nr. 123, 
sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 3090 / 2013, Cod Unic de 
Înregistrare (CUI): 31340088, cont RO64.INGB.0000.9999.0709.2108, deschis la ING Bank 
– Sucursala Bucuresti,  reprezentată legal prin doamna Dat Firuta în calitate de 
Administrator, numită în continuare Furnizor, 
si 
S.C .............................................................................S.R.L., cu sediul în ..........................., 
str. ......................., nr. ................,bloc .................,scara.....................înregistrată la Oficiu 
Registrului  Comerțului sub nr............................................, Cod Unic de Înregistrare 
(CUI):……………………………………………., 
cont…………………………………………………, deschis la 
…………………………reprezentată legal de ....................................... în calitate de 
................................................, numită în continuare Beneficiar. 
Convin la încheierea prezentului act adiţional, având următorul conţinut: 
Obiectul prezentului Act Adițional îl constituie prestarea de către furnizor a serviciului de 
formare profesională pentru ocupația AGENT SECURITATE cod COR 5169.1.3, in 
urmatoarele conditii: 
I. Cursul se va desfășura pentru un numar de ________persoane,  angajati: ai unitatii 
conform ANEXA 1 a prezentului Act Aditional;. 
II. Cursul se va desfășura pe o durată de 360 ore, 2 ore verificarea cunoștințelor , cu 
incepere de la data de_______________ (conform termenului reglementat de PT  ISCIR); 
……  
III. Cursul de va desfășura la adresa din str. Academiei, nr. 35-37, sector 1, Bucuresti; 
IV. Costuri: 
Valoarea acestui curs este de …………. lei / pers. 
 Valoare totală = …………………………….. lei 
Neprezentarea la sesiunea de examinare va atrage plata unei taxe suplimentare de 200 lei / 
cursant ,conform contract cap.5 pct.B .. 
Prezentul act adiţional se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
Furnizor,                                      Beneficiar, 
NIDRI FORMEXPERT SRL                                  
Elisa Vaduva                                                                     
Director General                                      



 

 

 
 

 

Contract nr. ......./.......................2021 

Act aditional nr. ......./................2021 

Anexa nr.1 

 
 
Tabel cu participanti inscrisi la cursul de ______________________ 

 
 

Nr. crt. Nume si prenume  CNP Studii 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 
 

Furnizor,                                     Beneficiar, 
NIDRI FORMEXPERT  
Elisa Vaduva                                                                                                              
Director General                                                                                                    
 

  

NIDRI  FORMEXPERT SRL, cunoaste obligatiile si responsabilitatile privin securitatea, confidentialitatea si 

protectia datelor cu caracter personal prelucrate, conform prevederilor Regulamentului 679/2016 privind 

protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 

circulatie a acestor date. 


