NIDRI FORMEXPERT S.R.L.
Sediu social:sos. Giurgiului, nr. 123, sector 4, Bucuresti
Sali curs: str. Academiei, nr. 35, sector 1, Bucuresti
CUI: 31340088; J40/3090/2013
tel: 0372.748.979, mobil: 0735.440.900
e-mail: office@nidri.ro
web: www.nidri.ro

Contract nr.
Act Aditional nr.
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
Victoriei, reprezentată legal prin doamna Elisa Văduva în calitate de Administrator, numită în
continuare Furnizor,
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 RO89.BREL.0002.0013.0904.0100, deschis la Libra Bank – Sucursala Bucuresti,
reprezentată legal prin domna Elisa Văduva în calitate de Administrator, 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 peisagist floricultor
I.
Cursul se va desfășura pentru urmatorii angajati: conform anexa 1 a actului aditional prezent
II.
Cursul se va desfășura pe o durată de 360 ore.
III.
Cursul de va desfășura la adresa din str. Academiei, nr. 35, sector 1, Bucuresti
IV.
Costuri:
Valoarea acestui curs este de ……………../ pers.
X
lei =
lei
Valoare totală =
lei
Facturarea acestui curs se va face astfel:
O factura emisa de furnizorul de formare profesionala in prima zi de curs cu suma de xx x xxx lei =
xxxxx lei, factura ce reprezinta taxa de scolarizare a persoanelor inscrise, taxele ANC si va fi achitata
in termen de 30 zile calendaristice, dar nu mai tarziu de data stabilita pentru examen.
O factura emisa de catre ISCIR in ziua examenului cu suma de X pers inscrise x 400 lei = xxxxx,
factura ce reprezinta taxele ISCIR si va fi achitata in termen de 15 zile de la emiterea ei.
Cu dovada platii acestei facturi vom ridica de la ISCIR autorizatiile si taloanele pentru vizele anuale
aferente.
*Nidri Formexpert SRL poate emite factura pe intreaga suma a cursului, obligandu-se sa achite catre ISCIR taxa de
examinare.

Prezentul act adiţional se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Furnizor,
Beneficiar,
NIDRI FORMEXPERT SRL
Elisa Vaduva
Administrator
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Anexa nr. 1

Tabel cursanti

Nr.
crt.

Nume si prenume cursant

CNP

Studii

1.
2.
3.

Furnizor,
NIDRI FORMEXPERT SRL
Elisa Vaduva
Administrator

Beneficiar,
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