Contract nr.: POSDRU/80/2.3/S/57115

Investeşte în oameni!

ID proiect: 57115

Titlul proiectului:

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii
cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la
Formare Profesională Continuă”

„Promovarea accesului angajaţilor
din industria de morărit, panificaţie,
patiserie, cofetărie la Programe
de FPC inovatoare, moderne,
de calitate europeană”

Asociaţia Naţională a Industriilor de Morărit şi Panificaţie din România – ANAMOB
Str. Cristea Mateescu nr. 2, bloc 35, scara B, apart. 57, sector 2, Bucureşti-023667
Tel. – 021-2422113, Fax – 021-2421131
Web - www.anamob.ro, Email – vmarin@anamob.ro

CERERE DE ÎNSCRIERE
Subsemnatul/a ……………………………………………………….................…, domiciliat în
loc. ............................................. , str. …………………………………………………………...………,
nr. …..…, bl. ............, sc. ..........., ap. ........, județ .........................................., legitimat/a cu CI
seria/nr ................................................ CNP....…...........…………………….............................…..,
e-mail: …………………………………… , telefon: …………………………………………
angajat al …………………………............................................................................................... îmi
exprim interesul pentru programele de formare profesională pentru obtinerea de calificări în
industria Morărit Panificație Patiserie &Cofetărie și solicit înscrierea la sesiunile de promovare ale
proiectului „Promovarea accesului angajaţilor din industria de morărit, panificaţie, patiserie,
cofetărie la Programme de FPC inovatoare, moderne, de calitate europeană”, proiect cofinanţat
prin contractul nr. POSDRU/80/2.3/S/57115, din Fondul Social European şi fonduri de la bugetul
de stat prin POSDRU 2007-2013, precum şi din fonduri proprii.
Sunt de acord cu programul sesiunii de promovare prezentat.
De asemenea, îmi exprim in mod expres consimţământul ca ANAMOB să preia,
prelucreze sau să transmită informaţiile indicate mai jos înregistrate pe numele meu în vederea
implementării acestui proiect, ori de câte ori este necesar.
Informaţii prelucrate:
1.
informaţii personale
2.
date legate de statutul pe piaţa muncii
Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu
privire la falsul în declaraţii, că toate informaţiile furnizate sunt corecte şi reale.
Data

Semnatura

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

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

Programul pentru derularea sesiunilor de promovare va fi:

Ziua 1 :
- sosire la hotel,
- cina
- cazare
Ziua 2
- mic dejun
- seminar tehnici moderne de FPC cu pauză de cafea
- prânz
- seminar ghid bune practici cu pauză de cafea
- cina
ziua 3
- mic dejun
- vizită unitate economică
- prânz
- plecare

2

