
„Conform Regulamentului General privind Protecţia Datelor (RGPD), prin completarea și transmiterea acestui formular de participare, vă exprimați 
acordul ca datele menționate, fotografiile realizate în cadrul evenimentelor, precum și cele legate de participarea dumneavoastră, să fie folosite strict 
pentru documentarea și justificarea activităţilor din cadrul programului de formare profesională. Precizăm că aceste date nu vor fi prelucrate în alt scop, 
decât cel menționat anterior.” 
 

                                                       
  
 
 

 
                                                                                                      

 
 

Doamnă Director, 
 
 

Subsemnatul(ta).........................................................................................................., 
 
CNP........................................., fiul(fiica)lui .......................... și a......................................., 
 
tel de contact............................................., având ocupaţia de.............................................,   
 
în cadrul...........................................................vă rog să-mi aprobați înscrierea la cursul de  
 
formare profesională în ocupația ........................................................................................., 
 

Pentru a urma acest curs de formare profesională voi depune toate actele necesare cu precizarea că sunt 
conforme cu originalul.  Conform legii şi regulamenului, pentru a urma cursul voi achita la Institutul pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane integral sau în ratele stabilite contravaloarea adusă la cunoştinţă de reprezentantul 
IDRU, fiind cunoscut faptul că achitarea integrală sau în limita stabilită pentru rate este o condiţie necesară pentru 
susținerea examenului de absolvire. De asemenea, cursul pe care doresc să-l urmez va începe odată cu 
completarea numărului de cursanţi necesar pentru constituirea unei grupe (15 – 18 persoane/grupă). Începerea 
cursului va fi anunţată telefonic, iar în caz de urgenţă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu cel 
puţin 3 zile înainte. Mă angajez să frecventez în mod regulat cursul de formare profesională, absenţele fiind o 
răspundere personală. În cazul în care, din motive personale, doresc să mă retrag, este cunoscut faptul că din 
motive de ordin tehnic şi economic ratele achitate şi actele depuse la înscriere  nu se pot restitui. Nu voi deteriora 
dotările şi materialele didactice utilizate în procesul de instruire teoretică şi practică. De asemenea, IDRU va 
organiza în bune condiţii cursul, va asigura buna desfăşurare a cursurilor şi va păstra confidenţialitatea actelor. 
Cunosc faptul că orice neînţelegere cu responsabilii din cadrul IDRU care au în atribuţie organizarea şi buna 
funcţionare a activităţii va fi soluţionată amiabil sau va fi înştiinţat în scris Consiliul Director, iar în cazurile 
excepţionale când neînţelegerea nu se poate soluţiona amiabil competenţa este a instanţelor civile de judecată, în 
temeiul legii. De asemenea, cunosc faptul că responsabilii IDRU vor respecta obligaţiile ce le revin şi vor asigura 
condiţiile necesare bunei desfăşurări a cursurilor. Voi respecta întocmai prevederile regulamentului de organizare 
şi funcţionare al cursurilor de formare profesională organizate de IDRU şi cele ale actelor normative ce 
reglementează formarea profesională și învățământul. Orice neînțelegere ivită între părţi, competenţa de 
soluţionare prealabilă a litigiului este a Consiliului Director IDRU.  

Prezenta cerere de înscriere, reprezintă convenţia părţilor contractante în condiţiile mai sus menţionate, şi 
reprezintă de asemenea şi titlu executoriu în baza căruia cursantul poate fi executat silit în situaţia în care nu şi-a 
achitat obligaţiile de plată în condiţiile prezentei convenţii cadru. 

Prezenta cerere de înscriere o semnez personal și voi respecta în tocmai statutul și regulamentul de 
organizare a Institutului pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. 

 

SEMNĂTURA 

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

 
CĂTRE: 
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 
                             

 

 
 


