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                                                                                                                    Aprobat,  
                                                                                                                

 
 
 
 
 

 
CERERE DE ÎNSCRIERE 

 
 
 
 

 Subsemnatul/ Subsemnata                                                                        , fiul/fiica lui                               

și al                                         domiciliat(ă) în                                            Str.                                   , 

 Nr.         ,Bl.      , Sc.      , Ap.      ,Jud                                   , tel mobil                                                          

tel. fix:                                         , B.I./C.I. seria            nr.                          , eliberat de                        , 

la data                            , E-mail:                                                  ,CNP:                                                    , 

locul naşterii                                  , Jud.                                           . 

Ocupaţia:                                                  Locul de muncă:                               

Nivelul de educaţie: 

 Studii:     Liceu fara diploma de bacalaureat,             Bacalaureat 
 

vă rog a-mi aproba înscrierea la programul de formare profesionala,                                          

 organizat de                                                                 pentru ocupația de: 

 

Datele de identificare a persoanei juridice (se completează numai în vederea emiterii 
facturii fiscale)  
S.C./A.F./P.F.A.                                                                                                     cu sediul în                                                            

                                                 , Str.                                                 , Nr.        , Jud.                           , Cod 

postal                                , Tel.                                   .Fax.                                      

E-mail                                                               .înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.                                                         

                                              , Cod fiscal/C.U.I.                                                             , 

 având cont bancar nr.                                                                                                     deschis la                                          

                                                                        filiala/sucursala                                                  

reprezentată legal prin Dl./D-na                                                           , având funcţia de                                                       

      



 

   
- 2 - 

 
 Str. Baicului nr. 82, Intrarea ELPROF – prin Str. Sergent Culea Nicolae, Corp C, Etaj 2, Cod postal 021784, Sector 2, Bucuresti 

R.C.: J40/10695/1996  CUI: RO9058944   Tel/Fax:  +40 021 252 28 80  Web:  www.stefadina.ro   E-mail:  office@stefadina.ro 

 

 

  Declar pe proprie răspundere că sunt de acord ca datele mele personale să fie procesate și 

utilizate de către                                                               în scopul formării profesionale. 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.  

        Din contravaloarea cursului, în sumă de                             RON am achitat după cum 

urmează: 

Avans:                                  conform document justificativ                           

Final:                                    conform document justificativ                    

Anexez prezentei cereri următoarele acte: 

- Copie a documentului de identitate 

- Copie a Certificatului de naștere 

- Copie  a Certificatului de căsătorie (unde e cazul) 

- Copie a Diplomei de Bacalaureat 

 

Localitatea:                  

Data: 

Semnătura cursantului: 

 

Semnătura autorizată (pers. juridica): 

                                                                                                
                                                                                                                           L.S. 
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