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CERERE DE ÎNSCRIERE CURS ON LINE 
 

 
Subsemnatul/a, prin completarea si semnarea acestei cereri de inscriere, declar pe propria raspundere 
ca am acces la internet, la mijloacele electronice necesare parcurgerii programului de formare in 
regim  online,  de tip  sincron  audio-video (webinar) si ca voi fi prezent/a* on line cu camera 
deschisa pe tot parcursul cursului si la evaluare, conform calendarului de activitati pus la 
dispozitie de catre formator la inceperea cursului.  
 
 
*Sunt acceptate absente in cuantum de  max 20% din totalul orelor de curs. 
*Accesul la evaluarea finala este conditionat de prezenta la activitatile de formare  
 

 
Nume şi prenume:  ___________________________________________________________________________ 

CNP _____________________________________________________________________________________________ 

Telefon: ______________________ E-mail: ________________________________________________________ 

Funcţia(încadrarea):  ______________________________________________________________________________ 

Specializarea (Licenta, după caz)___________________________________________________________________ 

Unitatea de învăţământ:  ____________________________________________________________________ 

Localitatea/Județul___________________________________________________________________________ 

 

SOLICIT  ÎNSCRIEREA LA PROGRAMUL DE FORMARE: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________  

ATENȚIE! Datele înscrise în prezenta cerere de înscriere vor fi folosite pentru 
redactarea atestatului, prin urmare raspunderea celor inscrise mai sus, vă aparţine în 
totalitate. Datele completate eronat vor duce la anularea atestatului și rescrierea altuia, 
doar in urma achitarii unei taxe suplimentare de 50 de lei. 
 
Subsemnatul/a, _______________________________________, prin completarea si semnarea prezentului acord, îmi exprim consimțământul pentru 
colectarea, stocarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal mai sus menționate, în scopul emiterii atestatului in urma participării 
mele la programul de formare organizat. 
Datele personale mai sus mentionate vor fi prelucrate in modalitatile prevazute in acest acord pe toata durata Programului de formare cat si 
60 de luni dupa incheierea acestui program. Prin semnarea prezentului acord, declar în mod explicit că am luat la cunoștință drepturile care 
îmi sunt conferite de Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 privind protecţia datelor personale – GDPR pentru protecția persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal: beneficiați de dreptul de acces la date, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu 
fi supus(ă) unei decizii individuale.  

 

 
DATA                                         SEMNĂTURA 


