
        
               

 

                                                            

 
 

 

 

 

 

Proiect “Green practices and Competences towards the 
Environmental sustainability”- GREEN-COM 

KA210-VET - Small-scale partnerships in vocational education and 
training - ID. 2021-2-RO01-KA210-VET-000048769   

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

Curs  
“Practici și Competențe verzi pentru 

Sustenabilitatea Mediului” 
 

 

Dl /Dna: 

Nume: 

Prenume: 

CNP: 

Adresa (reședința): 

 

Cod postal: 

Județ: 

Țara:  

Număr de telefon: 

Adresa de e-mail: 

 

 

  

CUM SĂ APLICI 
Completează formularul și trimite-l la  
adresa de e-mail a proiectului: 
greencomproject1@gmail.com    
 
DEADLINE PENTRU ÎNSCRIERE: 
 2 Martie 2023, Ora 20:00 
 
CONFIRMARE 
Confirmarea de înscriere la curs  o 
primiți pe adresa de e-mail menționată  
în formular. 
 
ANULARE 
Aveți dreptul să anulați acest formular 
de înscriere după înregistrarea Dvs. Va 
trebui să notificați organizatorilor 
decizia Dvs. în scris, prin e-mail la  
adresa de e-mail a proiectului: 
greencomproject1@gmail.com   
 
GDPR  
Informațiile solicitate în acest formular 
sunt obligatorii. Datele fac obiectul unei 
prelucrări electronice ulterioare de 
către partenerii de proiect: 
Institutul de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Montanologie Cristian-Sibiu  și 
ASOCIAȚIA AGROM-RO (România), 
Agenzia eConsulenza și Comitato 
Regionale Pro Loco Piemonte -Unpli 
Piemonte (Italia). 
 

PENTRU INFORMAȚII:   
Institutul de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Montanologie Cristian-Sibiu   
greencomproject1@gmail.com   
Tel: +40 0735 504 860 
www.icdm.ro   
  
ASOCIAȚIA AGROM-RO 
agromro@gmail.com   
Tel: +40 744 838 692 
www.agromro.ro 

PARTICIPANT 

mailto:greencomproject1@gmail.com
mailto:greencomproject1@gmail.com
mailto:greencomproject1@gmail.com
mailto:agromro@gmail.com


        
               

 

                                                            

 
 

 

 

 

Cursul “Practici și Competențe verzi pentru Sustenabilitatea Mediului”  se organizează în cadrul proiectului 
“GREEN-COM”  co-finanțat de Uniunea Europeană prin programul  Erasmus+ 2021-2027 (Acțiunea cheie 

2 - parteneriat de mică anvergură). Oferă un parcurs de formare non-formal care îi va ajuta pe 
participanți să-și dezvolte și să-și îmbunătățească competențele și cunoștințele pentru Sustenabilitatea 
Mediului. 
Programa de formare cu durata de 40 de ore, conține 4 Module de curs care vor fi organizate  atât în 
prezență fizică cât și on-line.  
Calendarul cursului  îl găsiți atașat formularului de înscriere. 
Fiecare modul de curs va fi suținut  de către un formator.  

 

Instrumente de predare-învățare și evaluare: prezentări - studii de caz -  dezbateri - materiale informative 
- activități de grup - activități individuale - chestionare - evaluare finală. 

 
      Module de curs:   

Modul 1: GREEN DEAL ȘI TRANZIȚIA VERDE  
                (GREEN DEAL AND GREEN TRANSITION) 

Modul 2: ECONOMIE CIRCULARĂ ȘI SUSTENABILITATEA MEDIULUI  
                 (CIRCULAR ECONOMY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY) 

Modul 3: AGRICULTURĂ VERDE ȘI ALIMENTAȚIE SUSTENABILĂ  
                 (GREEN AGRICULTURE AND SUSTAINABLE FOOD) 

Modul 4: COMPETENȚE  NOI VERZI ȘI ANTREPRENORIAT  
                 (NEW GREEN COMPETENCES AND ENTREPRENEURSHIP) 

 

PARTICIPANT: 

Sunt de acord să particip la toate modulele de curs și la activitățile proiectului:  
 Da       Nu 
Menționați care sunt așteptările Dvs. de la acest curs și ce importanță au temele pentru activitatea Dvs. 

INFORMAȚII DESPRE CURS 

          



        
               

 

                                                            

 
 

 

 

 

 
Aveți cunoștiințe de bază  privind utilizarea calculatorului (corespondență e-mail, folosirea documentelor 
Word, Pdf, Power Point, descărcarea și încărcarea fișierelor on-line, etc.)  ? 
 Da   Nu 

Dacă nu aveți cunoștiințe de bază  privind utilizarea calculatorului, are cine să vă ajute din familie pentru 
participarea la lecțiile online? 
 Da   Nu 

Aveți un computer sau alt dispozitiv (tabletă, smartphone) pentru participarea la lecțiile online? 

 Da   Nu 

Computerul sau dispozitivul are microfon, cameră si difuzor? 

 Da   Nu 

 

Statutul participantului din punct de vedere al eligibilității înscrierii la curs (vă rugăm bifați doar o opțiune):  

 Angajat      

 Angajat pe cont propriu(PFA, II, IF) 

 Administrator IMM 

 Fermier/agricultor (persoană care deține o exploatație agricolă) 

 Elev (școală profesională) 

 Elev (liceu) 

 Cursant (persoană care urmează un curs de formare profesională autorizat ANC) 

 Alta(specificați): _________________________________________________________________ 

 

Angajatorul/activitatea sau studiile în curs:  

Denumirea persoanei juridice la care sunteți angajat/ denumirea persoanei autorizate sau juridice 
pe care o administrați/ denumirea instituției în care studiați/ tipul exploatației agricole pe care o 
dețineți: 
 

 

Care este rolul/ ocupația/funcția sau în ce clasă sunteți? 

 

 

Informații specifice pentru eligibilitatea cursanților 

Cunoștiințe de utilizare a calculatorului 



        
               

 

                                                            

 
 

 

 

 

Activitatea Dvs. este legată de temele proiectului (Sustenabilitatea mediului, Agricultură, Dezvoltare 
rurală, Loc de muncă verde,  ...)? 
 

 

Alte informații relevante: 
 

 

Nivel de studii: 

Ultima școală absolvită/anul absolvirii: 

 

Ultimul curs de formare profesională absolvit (inițiere,calificare,specializare) / Denumirea 
cursului/Numărul de ore/Anul absolvirii: 
 

 

Altele: 

Vă rugăm să menționați orice nevoi sau cerințe (nevoi speciale) referitoare la Dvs. sau participarea 

la curs: 

 

 

 

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea și prelucrarea 
datelor personale. 
 
Datele personale înregistrate/colectate în cadrul proiectului GREEN-COM Project, ID. 2021-2-RO01-KA210-VET-
000048769, nu sunt procesate pentru niciun scop care nu este menționat în acest Formular de înscriere și nu sunt 
comunicate către terțe părți, excepție făcând partenerii proiectului și instituțiile/autoritățile publice din cadrul 
programului  Erasmus+ , conform prevederilor legale în vigoare. 
Prin activarea acestei opțiuni, sunt de acord ca Organizatorii Cursului să prelucreze datele mele de contact în scopuri de 
comunicare legate de participarea la cursul de formare (cum ar fi trimiterea de materiale informative, materiale 
didactice, chestionare, e-mailuri, link-uri pentru desfășurarea lecțiilor on-line). 

 Da   Nu 

 
Nume și prenume_____________________________________                           Data___________________ 

 
Semnătura___________________ 

 

 

 „Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia 
Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei” 




