F OG 01 IMIST
Nr. _____ / ___.___.______

CERERE DE INSCRIERE
(Application Form)
Instrucțiuni de completare:
- Citiți cu atenție fiecare rubrică înainte de completare!
- Această fișa se completează și se semnează de către candidat!
- Folosiți NUMAI litere de tipar pentru înscrierea datelor!
- Completați toate rubricile!

Completing instructions:
- Carefully read each field before completing this form!
- This form will be completed and signed by the candidate!
- Use capital letters ONLY!
- Complete all fields!

1. Data planificată (Scheduled date)

2. Denumire curs (Course title)

□ IMIST
3. Date personale
(Personal data)

Name
(Last name)

Prenume
(First name)
Telefon

Angajator:
(Employer)

e-mail
CNP
(SSN)
Număr
(Number)
Județ
(County)
Număr
(Number)

Data nașterii (DOB)

Doc. Id. cu foto, CI, Pasaport Serie
(ID card with picture or Pass) (Serial)
Adresa domiciliu
Țara
(Address)
(Country)
Oraș
Strada
(Town)
(Street)
Bloc
Scara
Etaj
(Building)
(Entrance)
(Floor)
4. Cerințe speciale (special needs)
NOTĂ: Se vor specifica toate cerințele speciale legate de dizabilități sau religie
(Note: Will be specified all special requirements about disabilities and religion)

Apartament
(Flat)

Prin semnarea acestui document, declar pe propria răspundere că
am luat la cunoştinţă, am inteles si mi-am insusit urmatoarele:
a. Informațiile furnizate mai sus sunt conforme cu realitatea;
b. Sunt de acord ca datele mele personale să fie utilizate în
scopul participării mele la cursul solicitat;
c. Am luat la cunoștință de cerințele de participare la curs și de
modul în care pot depune o reclamație și/sau o contestație;
d. Am luat la cunostinta de cerintele din Pachetul Informational.

By signing this document, I certify that I am aware, understand
and agree that:
a. All above information are correct;
b. I agree that my personal data will be used for my
participation on the requested course;
c. I was notified about the general conditions of courses and
the possibilities to apply a compliant and/or an appeal
against the assessment;
d. I’m aware about Joining Instructions requirements.

Data
(date)
Îndeplinește cerințele și este acceptat:
(Meets pre-entry requirements)
Eliberat Certificat de absolvire curs, nr./data
(Course Certificate Nbr./date)

Semnătura cursant
(Delegate’s signature)
Instructor șef
(Chief Instructor)
Nume și semnătură de ridicare
(Name and signature)

Ed.1 Rev.0

□ Da (yes)
□ Nu (no)
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