APROB,
Instituția,
.…...................................................................
….….…............................................................
Nr. ........................ Data .............................

FIŞA INDIVIDUALĂ DE ÎNSCRIERE/PARTICIPARE*
Denumire program: ………………………………………………………………………………………………………….
Perioada:…………………………………………………………………………………………………………………………..
Loc desfășurare:…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hotel cazare (conform variante grilă):..............................................................................................................
TOATE CÂMPURILE DIN FIŞA DE ÎNSCRIERE SUNT OBLIGATORII! SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE!
1. Date personale (Vă rugăm să completați: clar, lizibil, cu litere mari, datele furnizate vor apărea pe CERTIFICATUL DE PARTICIPARE):
Nume:
Prenume:
Data nașterii:

C.N.P.

Localitatea nașterii:
Județul:
Studii:
Instituția de învățământ superior (mediu) absolvită:
Alte studii relevante, în țară sau străinătate / durată:
Profesia:
2. Coordonate instituționale (Se completează complet, clar şi
Locul de muncă
Denumirea instituției:

lizibil. Aceste datele vor apărea pe FACTURILE FISCALE emise):

Direcție/serviciu/birou/compartiment:

Funcția deținută:

Adresa instituției (Atenție! Toate câmpurile trebuie completate complet şi corect cu MAJUSCULE):
JUDEȚ:
COD FISCAL:
LOCALITATEA:
STRADA:

COD IBAN*(opțional):
NR.:

FAX INSTITUȚIE:

TELEFON MOBIL PERSONAL:

BANCĂ:
E-MAIL PERSONAL/SERVICIU:

Ce așteptări aveți de la acest program de perfecționare? Aveți anumite mențiuni speciale?

Cazare – (vă rugăm să bifați cu X dacă nu doriți cazare)
FĂRĂ
CAZARE

Semnătură
participant
Data
completării

FOARTE IMPORTANT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ (Vă rugăm să citiți cu atenție!)

Înscrierea participanților se face, în limita locurilor disponibile, în ordinea primirii fișelor de înscriere, la
numărul de fax: (021)569.61.26 sau pe adresa de e-mail: secretariat@cursuri-funcționari.ro.
!!! Cazarea se face cu o zi înainte de începerea programului de perfecționare
!!! Participarea la programele CENTRULUI DE FORMARE APSAP nu este condiționată de cazare
!!! Anularea unei participări confirmate se face în scris, pe e-mail sau fax, cu cel puțin 10 zile lucrătoare, înainte de
prima zi de începere a programului de perfecționare (condiție obligatorie pentru evitarea PENALITĂȚILOR DE
PLATĂ care sunt egale cu contravaloarea serviciilor de cazare pentru toată perioada cursului)

Informațiile furnizate prin acest formular de înscriere sunt protejate conform Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date. Centrul de Formare APSAP este înscrisă în
registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 32952 al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Scopul colectării datelor este: organizarea cursurilor de perfecționare și formare profesională
continuă.

