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CURSURI ON-LINE 

LIVE WEBINAR 2020

# SIMPLU

# SIGUR

# EFICIENT

# INTERACTIV  

# GRATUIT

Participarea la webinare este 

GRATUITĂ și nu există o limitare 

a numărului de locuri! 

Opțional, la cerere, se poate elibera 

un certificat de participare cu un 

număr de 6 ore pentru fiecare 

curs on-line în parte.

Utilizăm platformele Zoom și YouTube:
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https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
https://zoom.us/client/latest/Zoom.pkg
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://itunes.apple.com/us/app/id546505307
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Prezentul document reprezintă o comandă fermă din partea instituției. Fișa, după ce a fost completată, semnată și 
aprobată, se trimite la numărul de fax: 021.569.61.26 sau prin e-mail pe adresa: secretariat@cursuri-functionari.ro. 
Aceasta ține loc de contract între părți și generează drepturi și obligații în conformitate cu termenii și condițiile afișate 
pe pagina Centrului de Formare APSAP. Înscrierea participanților se face, în limita locurilor disponibile, în ordinea 
primirii fișelor de înscriere, iar confirmarea înscrierii va fi transmisă pe adresele de e-mail completate în prezentul 
document în termen de maxim 24 de ore. Prin semnarea acestui document vă exprimați acordul explicit cu privire 
la prelucrarea datelor cu caracter personal – scopul prelucrării este furnizarea de informații cu privire la organizarea 
programelor de perfecționare ale Centrului de Formare APSAP și marketing în condițiile descrise pe pagina: 
www.cursuri-functionari.ro/termeni-si-conditii

FOARTE IMPORTANT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ
Vă rugăm să citiți cu atenție! Este necesar ca fiecare participant să:

1. Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau telefon mobil, o conexiune bună la internet
 (opțional: căști și cameră web) 

2. Să descarce aplicația Zoom pe dispozitivul de pe care se va accesa cursul on-line. 
Aplicația Zoom este disponibilă (gratuit) printr-un simplu click pe link-urile de mai jos: 
Sistem de operare Windows Sistem de operare MacOS
Telefon mobil cu sistem de operare Android Telefon mobil cu sistem de operare IOS (iPhone) 

APROB, Instituția (L.S.):

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Nr. ............................. Data ......................................

Semnătură participant

Data completării

SUPORT TEHNIC APSAP: 0730 124 567

Informațiile furnizate prin acest formular de înscriere sunt protejate conform Legii nr. 190 din 2018 privind protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date. Ne puteți solicita în orice moment, în scris, să ștergem informațiile personale din sistemele noastre. Vom respecta 
această solicitare dacă nu există un motiv legitim pentru a nu șterge aceste informații. Drepturile pe care le au toți clienții noștri sunt următoarele: acces, informare, 
rectificare și obiecție, ștergere, dreptul de a restricționa prelucrarea, dreptul la portabilitate.

FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE ÎNSCRIERE
COMANDĂ FERMĂ

Denumire WEBINAR* (Selectați unul sau mai multe cursuri on-line, precum și opțiunea de certificat, după caz):

Cod Fiscal / CNP: Adresa / Domiciliu:

Participarea la WEBINAR este gratuită și nu există o limitare a numărului de locuri! Opțional, la 
cerere, se poate elibera un certificat de participare cu un număr de 6 ore pentru fiecare curs în 
parte, respectiv 40 de ore pentru cursul Expert Achiziții Publice.

Nume: Prenume:

CNP: Data nașterii: Studii superioare:
 DA NU

Denumirea angajatorului:

Direcție/serviciu/birou: Funcția:

E-mail personal / serviciu: Telefon mobil personal / serviciu:

2. Date de facturare (Vă rugăm să completați: clar și lizibil, datele furnizate vor apărea pe facturile fiscale) 
*Se completează numai dacă se solicită certificat de participare, pentru unul sau mai multe webinare

Denumire beneficiar:

Localitatea: Județul: Fax:

E-mail: Banca / Trezoreria:

06-iul-2020 09-iul-2020
Resurse umane și salarizare

10-iul-2020
Asistență socială și protecția ...

16-iul-2020 17-iul-2020

23-iul-2020
Achiziții publice

TOATE CÂMPURILE DIN FIŞA DE ÎNSCRIERE SUNT OBLIGATORII 
ȘI SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE!

Legalitatea actelor și Cod...

 Solicită certificat

13-iul-2020
Proiecte cu finanțare ext ... 

Solicită certificat

20-iul-2020
Executare silită și recupera ... 

Solicită certificat

07-iul-2020
Auditul în instituțiile publice

Solicită certificat

14-iul-2020
Administrarea patrimoniului ... 

Solicită certificat

21-iul-2020
Comunicare în sector pub ... 

Solicită certificat

08-iul-2020
Administrație publică în con...

Solicită certificat

15-iul-2020
Sistemul de control intern ... 

Solicită certificat

22-iul-2020
Date cu caracter personal ... 

Solicită certificat

Solicită certificat

Urbanism, costrucții și pro ... 

Solicită certificat

Solicită certificat

Solicită certificat

Telemunca / Legislatia Mun ... 

Solicită certificat

24-iul-2020
Contabilitatea instituțiilor ...

Solicită certificat

1. Date personale (Vă rugăm să completați clar și lizibil datele furnizate):

06 - 10-iul-2020
Expert achiziții publice

Solicită certificat A.N.C.

https://zoom.us
 https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
https://zoom.us/client/latest/Zoom.pkg
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://itunes.apple.com/us/app/id546505307
https://cursuri-functionari.ro/webinar/
https://zoom.us
https://cursuri-functionari.ro



