Avizat (manager de proiect),

Avizat (manager de formare),

CERERE DE ÎNSCRIERE LA CURSUL “COMPETENȚE ANTREPRENORIALE”
Subsemnatul(a)

,

identificat(ă) prin codul numeric personal (CNP) , luând
act de termenii şi condiţiile de participare la activităţile proiectului “Antreprenoriat
sustenabil pentru românii din Diaspora” (POCU/89/3.7/107434), solicit înscrierea la
cursul de perfecționare/specializare “Competențe Antreprenoriale”(1), organizat gratuit de
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Caraș-Severin și partenerii acesteia, în seria
aferentă datei de începera a cursului specificată mai jos .
De asemenea, am luat la cunoştinţă că înregistrarea a mai mult de 10% absențe
nemotivate sau 25% absențe motivate din durata totală a cursului de formare
profesională cu o durată de 60 de ore conduce la pierderea dreptului de a susține
examenul de absolvire(2).
( )

* Data începerii cursului (ziua.luna.anul): 

Data (ziua.luna.anul): 
Semnătura: 

Camera de Comerţ și Industrie Caraş-Severin, Beneficiar (Partener lider) în cadrul proiectului
“Antreprenoriat sustenabil pentru românii din Diaspora” (POCU/89/3.7/S/107434), este înscrisă la
nr. 32923 în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal administrat de
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Partenerul
garantează prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri legitime şi în acord cu legislaţia
privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor
electronice. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita
drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de legislația menționată
mai sus, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la adresa ccia@ccia-cs.ro.
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CERERE DE ÎNSCRIERE LA CURSUL “COMPETENȚE ANTREPRENORIALE”

(1)

Educaţia antreprenorială urmăreşte dezvoltarea competenţelor care permit persoanelor cu spirit
antreprenorial activizarea și valorificarea propriului potenţial şi, în perspectivă, gestionarea eficientă a propriei
afaceri, prin însuşirea cunoştinţelor despre iniţierea, derularea şi reuşita unei afaceri şi a celor privind normele
juridice care reglementează iniţierea unei afaceri, dezvoltarea capacităţii de reflecţie critică asupra principiilor
etice necesare în relaţiile caracteristice unui mediu de afaceri şi formarea şi exersarea de atitudini şi
comportamente antreprenoriale.
Competențe profesionale dobândite în urma programului de instruirie: atitudine proactivă; căutarea și
generarea ideilor de afaceri; identificarea și valorificarea de oportunități; competențe etice; planificare;
inițierea, gestionarea și dezvoltarea afacerii; lucrul în echipă șa.
(2)

Conform Anexa nr. 2 la Norma metodologică de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000
privind formarea profesională a adulților din 08.05.2003.
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