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1. Înscrierea la sesiunile de formare 
Înscrierea la sesiunile de formare disponibile se va face online, conform procedurii 
de mai jos: 
 
 
ETAPA I - Înscrierea participanților: 
 
I. criterii de participare la formare pentru potențialii participanți:  

a) să fie încadrați într-o instituție sau autoritate publică, și să dețină atribuții în 
domeniul resurse umane, atribuții de conducere, atribuții de planificare a ocupării și /sau 
membru în comisiile de recrutare a concursului național; 
b) să participe în cadrul unui singur program de formare, într-o singură perioadă: 
management resurse umane sau digitalizare. 
 

II. documente necesare înscrierii la formare: 
a) Formularul de înscriere, 
b) Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Formular individual 
participant FSE consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 
Pentru înscrierea la o sesiune de formare, vă recomandăm să descărcați documentele 
disponibile aici:  

a) Formularul de înscriere, 
b) Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, 
c) Formular individual participant FSE consimțământ pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal.  
și îndeplinite obligatoriu condițiile specifice care se regăsesc în formularul de înscriere de 
mai sus, pentru modulul de formare selectat. 
 
2. Confirmarea şi validarea înscrierii 
 
În vederea confirmării şi validării înscrierii pentru participarea la modulul de formare 
selectat, este obligatorie încărcarea, în spațiul destinat (Încărcare documente), a 
documentelor aprobate. 
Având în vedere faptul că aplicația permite încărcarea unui singur fișier, vă rugăm să scanați 
toate documentele menționate anterior:  

a) Formularul de înscriere; 
b) Formular individual participant FSE consimțământ pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal  
într-un singur document în format pdf,  

care să nu depășească dimensiunea de maxim 4 MB. 
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ETAPA II – Validarea și înregistrarea candidaților ca participanți la sesiunile de formare: 
 

 validarea înscrierii participanților în procesul de formare se va realiza în urma verificării 
tuturor documentelor încărcate de persoanele înscrise în platformă; 

 confirmarea înscrierii participanților pentru o anumită perioadă se va aduce la cunoștință 
prin transmiterea de mesaje automate; 

 participanților li se va acorda accesul în platformă pentru vizualizarea tuturor 
materialelor de curs; 

 în momentul completării numărului maxim de participanți se va proceda la închiderea 
automată a secțiunii din platformă. 

 

 


