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Nr. ________/______________  

APROBAT,                                                                                                       

Ordonator de credite 

(semnătură şi ştampilă) 
 

FORMULAR  DE  ÎNSCRIERE  
 

I. Informații program 

Denumire program: Program formare specifică în domeniul achizițiilor publice 
Durată program: 5 zile (40 ore)   
Perioada de desfăşurare a sesiunii (se bifa cu X ) 
12 – 16.01 

[   ] 

19 – 23.01 

 [  ] 

26 – 30.01 

[   ] 

02 – 06.02 

[   ] 

09 – 13.02 

 [   ] 

16 – 20.02  

     [   ] 

23 – 27.02 

[   ] 

02 – 06.03 

[   ] 

Regiune (se bifa cu X ) 
Nord-Est 

[   ] 

Sud-Est 

Dobrogea [   ] 

Sud Muntenia   

[   ] 

Sud-Vest 

Oltenia [  ] 

Vest  

[   ] 

Nord-Vest      

[   ] 

Centru  

[   ] 

București 

Ilfov [   ] 

Locaţie:  (se bifa cu X ) 
Botoșani 

[   ] 

Tulcea 

 [   ] 

Sinaia  

[   ] 

Dr. Turnu 

Severin [   ] 

Timișoara 

 [  ] 

Cluj Napoca      

[   ] 

Brașov  

[   ] 

București  

[   ] 
 

2. Date personale  (vă rugăm să completaţi clar, lizibil, cu litere mari) 

Nume și prenume _____________________________________________________________________ 

Telefon______________________________________________________________________________ 

Email _______________________________________________________________________________ 
 

3. Coordonate instituţionale (se completează clar, lizibil, cu litere mari) 

  Instituţia de provenienţă ________________________________________________________________ 

  Direcţie / Compartiment ________________________________________________________________ 

  Funcţia deţinută în prezent ______________________________________________________________ 
 

 4. Conditii cumulative obligatorii pentru participarea la Programul de formare specifică în 

domeniul achizițiilor publice  

 Am acordul instituției pentru participarea la acest program de formare 

 Instituția unde lucrez se regăsește în regiunea de dezvoltare pentru care aplic. 

 Declar ca nu am mai participat in ultimii 2 ani la programe de formare în domeniul achizițiilor publice, 

finanțate din fonduri europene 

 În prezent, sunt implicat/ă în activități privind derularea procedurilor de achiziții publice, precum: 

elaborarea documentațiilor de atribuire, participarea ca membru în comisii de evaluare a ofertelor tehnice;   

ȘI                                                    

 În viitor, voi fi implicat/ă în activități privind derularea procedurilor de achiziții publice, precum: 

elaborarea documentațiilor de atribuire, participarea ca membru în comisii de evaluare a ofertelor tehnice 
 

 Prin prezenta, îmi iau angajamentul de a participa la sesiunea de instruire a Programului de formare 

specifică în domeniul achizițiilor publice, în condiţiile stabilite de organizatorul A.N.F.P.  În situaţia 

neprezentării la cursul la care am aplicat, prin semnarea acestui formular, atât participantul cât şi instituţia 

angajatoare îşi asumă achitarea contravalorii tuturor cheltuielilor (instruire, transport şi cazare) susţinute de 

A.N.F.P. prin proiectul menţionat. 

 Declar pe propria răspundere că datele furnizate mai sus sunt corecte şi conforme cu realitatea. 

         

          Semnătura       ..........................................                                 Data   ........../ ........../ ...............             


