
 

Investeşte în oameni! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul OperaŃional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

Axa prioritară: 1 EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăŃii bazate pe cunoaştere 

Domeniul major de intervenŃie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaŃie şi formare profesională” 
Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne 
în predarea eficientă a chimiei – e-Chimie 
Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839 
Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti 

 
Nr. de înregistrare: ………/………… 

 
CERERE DE ÎNSCRIERE  

în programul de formare continuă "Privim către viitor – e-Chimie" 
 

Subsemnatul (a) B.I./ C.I.  legitimat (a) cu 

Seria                 nr  CNP:                                                                                      având 

funcţia didactică       profesor          inginer 

încadrat(ă) ca        titular        suplinitor         detaşat         alte situaţii 

la unitatea  

din localitatea  judetul  

mediu:        urban                                                                       rural 

vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la programul de formare continuă: 

"Privim către viitor – e-Chimie" acreditat prin OMECTS nr..........................  de 89h,  25cpt., derulat de 
Universitatea Politehnica Bucureşti, în cadrul proiectului strategic „Privim către viitor - Formarea 
profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă 
a chimiei – e-Chimie” (ID POSDRU /87/1.3/S/61839) co- finanţat din Fondul Social European. 

Menţionez că sunt absolvent(ă) al (a)   

facultatea          
promoţia  

 promotia  

specialitatea  am gradul didactic: 

      debutant                                            definitivat                                            gradul II                                            gradul I obţinut în anul                                       

                       şi o vechime în învăţământ de                 ani. 

În prezent predau ore în specialitatea:        ciclul                        

         secundar superior                           secundar inferior                             profesional şi tehnic 

Telefon: 
(şcoală)         

 (domiciliu)
  

 (mobil)  

e_mail      

Îmi asum responsabilitatea pentru cele declarate. 

 

Data ___________________________   Semnatura___________________________ 

Notă: Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenŃial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecŃia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaŃie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecŃia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaŃie a 

acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecŃia vieŃii private în sectorul 
comunicaŃiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004 


