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FORMULAR DE INSCRIERE  

 

Solicit înscrierea la activitatile din cadrul proiectului „Fibonacci - Diseminarea metodei investigarii stiintifice 
pentru predarea stiintelor si matematicii in Europa”, proiect coordonat in Romania de Institutul National pentru 
Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei  prin centrul educational Center for Science Education and Training. 
 

1. Numele  

2. Prenumele  

3. Functia didactica/ specialitatea  

4. Clasa la care predaţi  

5. Unitatea scolara la care lucraţi Numele unitatii scolare: 

Adresa: 

Telefon: 

Fax: 

8. Vechime în activitatea de 

predare (în ani) 

 

10. Telefon   

12. E-mail  

 

Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei este inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a 
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, ca operator de date cu caracter personal, sub nr. 15407. 
 
Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, 
transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă 
prin Legea nr. 506/2004. 

 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus 
unei decizii individuale. Va informam, de asemenea, ca participarea dv. la proiect fiind voluntara, va puteti retrage oricand 
doriti, anuntand in prelabil coordonatorul proiectului la adresa de e-mail dan.sporea@inflpr.ro. Din acel moment datele dv 
personale vor fi folosite numai in scopuri statistice. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care 
vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. 

 

 

 

 

DECLARATIE DE CONSIMTAMANT 

 

Subsemnatul/a ................................................................... declar ca sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea 
datelor personale furnizate in formularul de inregistrare, în scopul desfăsurării proiectului „Fibonacci - 
Diseminarea metodei investigarii stiintifice pentru predarea stiintelor si matematicii in Europa”, în conformitate 
cu dispoziţiile legale stabilite de legea nr.677/2001 care prevede protejarea datelor cu caracter personal. 
Declar, de asemenea, ca sunt de acord cu utilizarea şi distribuirea de catre CSET, in orice format (tiparit, 
electronic sau orice alta forma), in scopuri educationale, a fotografiilor si filmelor in care apar, ce vor fi 
realizate pe durata evenimentelor organizate de catre acesta. 
 
 

 

Data ..................................                                                 Semnătura......................... 


