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FIŞA DE ÎNSCRIERE 
Aprobat, 

 

Datele de identificare ale cursantului persoana fizică (se completează obligatoriu) 

Nume…………………………………. Prenume………………………………………., fiul/fiica lui………………………….. 

şi al ………………..… domiciliat(ă) în………………………….str………….……………….., nr. …... bl. ….., sc ....... , ap 

…….  ,jud  ………….,  cod  poştal  …………..,  tel  mobil  personal  …..……….-………………..…..,  tel.  fix:  ……….- 

…………………., B.I./C.I. seria……….nr……………….., eliberat de……………………………………, la 

data……./……/……………..  , E-mail: ........................................................................................................... , 

(CNP)…………………………………….., locul naşterii:……………..…………., jud. ……………………………………… 

 Nivelul de educaţie: Studii: □ bacalaureat; □ universitare; □ postuniversitare 

Alte detalii: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Datele de identificare a persoanei juridice (se completează numai în vederea emiterii facturii fiscale) 

 

CERERE 

Prin prezenta, solicit înscrierea la cursul de specializare organizat de InterSoft Start Solutions S.R.L. 

pentru ocupația : 

 Tehnician devize şi măsurători în construcţii - cod COR 311215 
 

Declar că sunt de acord cu toate condiţiile contractuale, că le cunosc şi mi le asum în totalitate. Declar pe proprie 

răspundere că sunt de acord ca datele mele personale să fie procesate și utilizate de către SC InterSoft Start Solutions 

S.R.L. în calitate de operator de date cu caracter personal, in scop de formare profesională. Prezenta cerere are valoarea 

unui angajament de plată ferm și garantat. Prezentul act juridic are valoare de ANTECONTRACT de formare 

profesională după semnarea acestuia de către părți. 

Contravaloarea cursului este 1600 RON. 

 
Mă oblig să anexez următoarele acte: 
□ copie după actul de identitate 
□ copie după certificat de naștere 
□ copie certificat căsătorie (unde e cazul) 
□ copie după diploma de bacalaureat 
□ certificare studii tehnice 
□ curs perfectionare TDMC/dovada experienta min 5 ani intocmire devize 

și îmi asum întreaga responsabilitate în ceea ce privește autenticitatea, 
veridicitatea și valabilitatea documentelor prezentate. 

Localitatea……………………….. 

Data:……………………………… 

Semnătura cursantului: 

ÎNREGISTRAREA CURSANŢILOR 

Va rugăm expediaţi formularul completat pe e-mail la gabriela@intersoft.ro 

Semnătura autorizată (pers 

juridică): 

……………………………………. 

L.S 

 
S.C./A.F./P.F.A. ……………………………………………………………………… cu sediul în ........................................ , 

Str.,………………………………………….., Nr….., Jud., ……………., Cod poştal:…………., Tel ................................. , 

Fax: ………………………….. e-mail .................................................................. înregistrată la Registrul Comerţului sub 

nr. J…/…………/…………………………, Cod fiscal/C.U.I ......................................................... , având cont bancar nr. 

…………………………………….. deschis la ……………………………... filiala/sucursala ....................... repr. legal prin 

Dl./D-na…………………….., având funcţia de …………………………………………………. 
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DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 
 

Subsemnatul/a. ………………………………………………………………. CNP 

…………………….……………, nr.tel. …………………………., e-mail ………..………………...………………. vă rog să 

aprobați   înscrierea  mea  la  programul de formare  profesională  a  adulților  autorizat  pentru   ocupația  / calificarea 

„Tehnician devize și masurători în construcții - Codul COR al ocupaţiei: 311215, organizat de furnizorul de formare 

profesională a adulților S.C. InterSOFT Start Solutions S.R.L., ce se va desfășura în perioada 

…………………………………………………..…………… curs ONLINE. 

Menționez următoarele: 

Pentru desfășurarea cursului am acces la: 
 

Laptop / desktop cu conexiune la internet 

conexiune la internet (viteza … ) video si audio 

programul InterSOFT Deviz Profesional, pe perioada formării 
 

Am cunoştințele şi abilitățile utilizării calculatorului/software, necesare participării la curs-online. 

 
 

Voi participa la curs de la : 

 
Domiciliu: DA  NU 

Sediul firmei DA  NU 

în calitate de : 
   

 
Persoana fizica 

 
Persoana juridica (se specifica unitatea) 

 
 

Cerinte pentru realizarea Proiectului (măsuratoare si desen): instrumente de măsură şi desen (ruletă 3/5/8m, 

metru de tâmplărie şi/sau telemetru, riglă si echere), desenul se poate realiza si cu un soft specializat de desen 

(AutoCAD, Visio, etc). 

 

Sunt de acord sa particip la prezentul CURS-ONLINE in conformitate cu programul comunicat de InterSOFT 

Start Solution S.R.L. 

 
 

Data …… / ………… / 2020 Numele si prenumele............................................................... 

 
Semnatura 
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DECLARAŢIE DE CONSIMȚĂMÂNT (ACORD) 

 
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 
 

Subsemnatul/a ................................................................................................................ , domiciliat/ă în localitatea 

....................................................................................., str……………………...……………….. judeţul ............................. , 

posesor/oare  al/a  CI seria ......... , numărul ................................, eliberat de ...................................................... , la data 

de .............................., CNP................................................................, participant la programul de formare profesionala 

a adulților autorizat pentru ocupația / calificarea “ Tehnician devize și masurători în construcții - Codul COR al ocupaţiei: 

311215”, imi exprim consimțământul (acordul) cu privire la utilizarea, prelucrarea şi stocarea datelor mele cu caracter 

personal de către InterSOFT Start Solutions S.R.L, în scop contractual, pentru furnizarea programului de formare 

profesională și pentru exercitarea de către prestator a unor interese legitime (transmiterea și prelucrarea informațiilor, 

conform legii, de către Comisia de Autorizare a Funizorilor de Formare Profesională a Adulților a Municipiului Bucuresti. 

 

Sunt informat/ă de către prestator că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și a legislației 

naționale în domeniul formării profesionale a adulților. 

Mi s-au adus la cunostințâ de către prestator următoarele drepturi: 1. Dreptul la rectificare; 2. Dreptul la ștergerea 

datelor; 3. Dreptul la restricționarea prelucrării; 4. Dreptul de a depune plângere; 5. Dreptul de retragere a 

consimțământului; 6. Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate. 

 
 
 

 
Semnătura Data 

 
…………………….. …………………….. 
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