
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: webinar@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: 
cursuri-functionari.ro/termeni-si-conditii

APROB, Organizația (L.S.):

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

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

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

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

FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE ÎNSCRIERE
COMANDĂ FERMĂ

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

*Certficatul de participare se eliberează în conformitate cu art. 6 alin. 2 din H.G. nr. 1066 din 2008 prin intermediul mijloacelor electronice. Astfel, certificatul va fi 
transmis pe e-mailul specificat în formularul de înscriere și va avea un număr unic de înregistrare în registrul furnizorului de programe de perfecționare. Certificatul 
va cuprinde datele cu caracter personal expres solicitate de H.G. nr. 1066 din 2008 și va avea specificat un număr de 12 ore pentru fiecare curs, în conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ.

Cod Fiscal / CNP: Adresa / Domiciliu:

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

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, lizibil, datele furnizate vor apărea pe facturile fiscale

Denumire beneficiar:

Localitatea: Județul: Fax:

E-mail: Banca / Trezoreria:

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) 

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.

Denumire WEBINAR* (Selectați unul sau mai multe cursuri on-line):

15-16 dec. (09:00-13:00) 

Specialist legislația muncii

Tarif individual curs: 250 lei 

21-22 dec. (09:00-13:00) 

Contabilitate bugetară 
și C.F.P.

Tarif individual curs: 250 lei 

21-22 dec. (13:00-17:00) 

Control intern/managerial 
și gestionarea riscurilor

Tarif individual curs: 250 lei 

28-29 dec. (09:00-13:00) 

Responsabil protecția 
datelor cu caracter personal

Tarif individual curs: 250 lei 



DATE DE CONTACT

0723 124 567
Cristina TIMOFTE
Director Vânzări APSAP 

0730 124 567
Alexandru Legănuţ
Coordonator Programe APSAP

FAX: 021 569 61 26
Str. Turturelelor nr. 62, Clădirea Decebal Tower, 
etaj 6, Sector 3, Bucureşti

E-mail: webinar@cursuri-functionari.ro
cursuri-functionari.ro


