
S.C. PROTECT CONSULTING S.R.L.                                                       NR.______/____________2021 
BACAU, str. Vasile Alecsandri, nr. 39 
TEL.FAX.:      0234/551.046 
MOBIL:          0731.018.927 
E-MAIL: cursuri@protect-consulting.ro 
                                                                                                                                            Se aprobă, 
                                                                                                                                     ADMINISTRATOR 
                                                                                                                                         C-TIN GODEA 
 
                                                           DOMNULE ADMINISTRATOR, 
 

          Subsemnatul/subsemnata _____________________________________născut/născută la 

data de ________________, judeţul ___________, domiciliat în ________________, str. 

______________________, nr. ________, BI/CI seria _____ nr. ___________, 

CNP_______________________, eliberat de _________________, tel fix ________________, 

mobil _____________________, 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 programul de 

instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de IGIENĂ organizat de S.C PROTECT 

CONSULTING S.R.L. care se desfăşoară în perioada____________________________. 

o MODULUL 1: Servicii de producție, depozitare, transport și comercializare a alimentelor, 
inclusiv  alimentație publică și a colectivităților. 

o Nivelul I - Instruirea managerilor, șefilor de secție, directorilor pentru asigurarea calităţii etc., din 
unităţile cu profil alimentar (producţie, comercializare, depozitare, transport şi din unităţile de 
alimentaţie, publică şi colectivă). 

o Nivelul II - Instruirea operatorilor din industria alimentară și din unităţile de alimentaţie publică și 
colectivă și a vânzătorilor în funcţie de tipul de activitate (lapte și produse lactate, carne și 
preparate din carne și pește, pâine și produse de panificaţie, zahăr și produse zaharoase etc.). 

o Nivelul III - Instruirea personalului de îngrijire din sectorul alimentar și din unităţile de alimentaţie 
publică și colectivă. 

o MODULUL 2: Servicii de curățenie în unități de asistență medicală, colectivități de copii și 
tineri, unități  de cazare (hoteluri, moteluri, cabane, etc.)  

o MODULUL 3: Producția și distribuția apei potabile, inclusiv a apei potabile îmbuteliate.  

o Nivelul I – Instruirea managerilor, șefilor de secţie, directorilor pentru asigurarea calităţii etc., din 
unităţile de producere și distribuţie a apei potabile, inclusiv îmbuteliate. 

o Nivelul II - Instruirea operatorilor din unităţile de producţie şi distribuţie a apei potabile inclusiv 
apă potabilă îmbuteliată 

o Nivelul III - Instruirea personalului de întreţinere şi reparaţii din unităţile de producţie şi distribuţie 
a apei potabile inclusiv apă potabila îmbuteliată. 

o MODULUL 4: Servicii de îngrijire corporală (cosmetică, frizerie, coafură, manichiură, 
pedichiură, masaj etc.). 

o MODULUL 5: Servicii tip dezinfecție, dezinsecție și deratizare 
 

      Anexez copie după actul de identitate. 

 

        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.  
 


