
 

 

                
SOCIETATEA  MILLENNIUM  PLUS S.R.L. 

RO ONRC  J/40/19944/2006 , C.U.I   19343956, 

Sediul secundar  Str.Vadul Moldovei Nr.14, Sector 1 – Bucureşti 

Cont RO 05 BRDE 445 SV 7095 7494 450 - BRD Ag. Jolie Ville 

Telefon  ( fax) 021-269.05.23 ; 0729.55.44.22  ;  0740.31.99.24. 

 
 

       
CERERE 

 
 Subsemnatul  ___________________________________________________CNP ___________________________  

născut la data de ____________     cu domiciliul   în  _____________________str.____________________________ 

nr  _____  posesor a CI ( CR) seria_____nr. __________studii ____________________ ocupaţia _______________  

loc de munca ____________________  .telefon mobil _____________________.cetăţenia ______________________ 

e-mail ___________________________NU am antecedente penale ( fapt dovedit şi prin certificatul de cazier judiciar ), 

solicit înscrierea la Cursul de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor organizat şi desfăşurat 

de Societatea Millennium Plus S.R.L, în conformitate cu prevederile art. 14 lit g) din Legea 295 / 2004, cu modif. si 

complet. ult și mă conformez prev art. 25 alin 2 și 3 din din HG 11/2018 privind Normele de aplicare. 

 Am luat la cunoştinţă de faptul că trebuie să respect condiţiile prevăzute de lege cu privire la curs, respectiv la : 

- frecvenţă , 
- indrumările instructorilor de specialitate , 

- prezenţa la examinare şi, după caz, la reexaminare , 

- respectarea regulilor de protecţie împotriva riscurilor de accident, astfel: 

o deplasarea la sala de curs şi poligon se fac pe traseul stabilit, fără a se pătrunde în alte zone, de risc . 

o se respectă cerinţele impuse de instructorul din poligon, conform regulilor de securitate din poligon . 

o se respectă disciplina în poligonul de tragere  

- ( ATENŢIE ! Fără prezenţa obligatorie la curs conform metodologiei , IN PROPORTIE de 90%, respectiv 72 ore 

din cele 80 ore alocate cursului         - POLITIA NU ACCEPTA INTRAREA IN EXAMEN  !) 
- Nu se admite reprogramarea persoanei si nici cumulul de ore ; Se face o noua inscriere la curs cu plata 

integrala a taxei. 
In caz de nepromovare / neprezentare la examen conf 27 alin 2 din HG11/2018 se poate participa la un nou 

examen in termen de cel mult 6 luni, conform planificării stabilite de Poliție, conform art.23 ( 2) din Disp.48/27.04.2018. 

Taxa platită nu se returnează după înscriere, decât în cazul unor motive temeinice imputabile firmei organizatoare  . 

      Eventuala întrerupere a cursului din motive de ordin sanitar NU este imputabilă firmei. 

  In scopul îndeplinirii obligațiilor legale conform RGPD UE 679/2016, datele și documentele prezentate la 

înscriere la cursul de arme sunt însoțite de consimțământul meu pt prelucrarea acestora conf. Legii 295/2004 rep și a 

HG11/2018. 

Prezenta cerere reprezintă acordul de voință între părți . 

Menţionez că după absolvirea cursului voi respecta prevederile legale cu privire la deţinere şi, după 

caz,portul şi folosirea armelor şi muniţiilor . 

  Am primit suportul de curs conținând legislația în domeniu și alte informații conexe, utile. 
 

 

SEMNATURA        DATA 


