
 
S.C PROTECT CONSULTING S.R.L.                                      Nr. _______/___________2021 
BACAU, str. V. Alecsandri, nr.39 
TEL.FAX.:      0234/551046 
MOBIL:          0731.018.927  
E-MAIL: cursuri@protect-consulting.ro 
                                                                                                                       Se aprobă, 
                                                                                                    ADMINISTRATOR 
                                                                                                       C-TIN GODEA 
 
                                        DOMNULE ADMINISTRATOR, 
 

Subsemnatul/subsemnata_______________________________________născu

t/născută la data de________________, judeţul ___________, domiciliat în 

________________, str.______________________, nr. ________, BI/CI seria _____ nr. 

___________, CNP_______________________eliberat de_________________, tel. fix 

________________, mobil _______________, e – mail __________________ 

administrator/salariat la _______________________________________________în 

funcţia/postul de_________________________________________  cu o vechime în 

specialitate/meserie de_____________________________________, absolvent al (ultima 

diplomă/certificat) ________________________________________, profilul 

___________________ vă rog prin prezenta să-mi aprobaţi înscrierea la cursul–NIVEL 

SUPERIOR - organizat de S.C PROTECT CONSULTING S.R.L. pentru ocupaţia de 

COORDONATOR ÎN MATERIE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, care se 

desfăşoară în perioada _________________________________. 

Anexez dosarul de înscriere, care conţine următoarele documente: copie după 

buletin/carte de identitate, copie după certificatul de naştere, copie după certificat de 

căsătorie (în cazul doamnelor) curriculum vitae, copie după diploma de absolvire a 

cursurilor de învăţământ superior, adeverinţă din care să rezulte experienţa 

profesională în construcţii sau în conducerea şantierului (min. 5 ani), copie de pe 

documentele care atestă nivelul de pregătire mediu în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă.  

      DATA                                                                                          SEMNĂTURA 

Sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate prin cererea de înscriere să fie utilizate 
și prelucrate de către S.C. PROTECT CONSULTING SRL Bacău, în conformitate cu prevederile 
legii 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal, Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 
privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),  Regulamentului UE nr. 
679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal (GDPR), în scopul gestionării activității de formare profesională a adulților.  

 

 


