
 

 
 

 Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 
Titlu proiect: “Asistență socială unitară și eficientă în serviciile pentru protecția copilului” 

Cod SIPOCA/SMIS2014+: 352/111077 
  

Procedură selecție grup țintă 

 

I. Dispoziţii generale 
 
Art. 1. Prezenta procedură stabileşte modalitatea de selecţie a beneficiarilor din grupul țintă ce vor participa 
la activitățile din cadrul proiectului – “Asistență socială unitară și eficientă în serviciile pentru protecția 
copilului” Cod SIPOCA/SMIS2014+: 352/111077, finanțat din cadrul Programului Operațional Capacitate 
Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European, implementat de Fundația 
pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale. 
 
Art. 2. (1) Scopul proiectului: Consolidarea intervenției asistentului social prin crearea unui set unic de 
metode, proceduri, tehnici și instrumente de lucru pentru serviciile sociale destinate protectiei copilului, ca 
propunere alternativă la politicile publice initiate de Guvern în domeniul protecției copilului. 

(2) Obiectivele specifice ale proiectului: 

 Dezvoltarea ca politică alternativă a unui set unic de metode, proceduri, tehnici și instrumente de 
lucru pentru serviciile sociale destinate protecției copilului, prin implicarea ONG-urilor și partenerilor sociali. 
 Formarea a 75 de specialiști - asistenți sociali din ONG-uri și parteneri sociali instruiți pentru 
dezvoltarea cunoștințelor și abilităților în vederea formulării și promovării de propuneri alternative la 
politicile publice inițiate de Guvern în domeniul serviciilor sociale destinate protecției copilului. 
 Promovarea politicii publice alternative ca masură de eficientizare a serviciilor sociale din domeniul 
protecției și promovării drepturilor copilului. 

Art. 3. Scopul procedurii: selecția a 100 specialiști, participanți în activitățile din proiect: 

- 25 reprezentanți ai ONG-urilor (inclusiv reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților 
administrației publice locale); 
- 50 reprezentanți ai partenerilor sociali; 
- 25 personal din autoritățile și instituțiile publice (personal de conducere și de execuție). 

Art. 4. Regiunile geografice din care vor fi selectați participanții: 1) Nord-Est și Sud-Est; 2) Nord-Vest și 
Vest; 3) Centru și Sud-Muntenia; 4) București-Ilfov și Sud-Vest. 

Art. 5. Se vor publica anunțuri cu privire la evenimente pe pagina web oficială a proiectului, pe pagina de 
facebook a FDSS și se vor trimite invitații către DGASPC-uri și primării / SPAS-uri din fiecare regiune. Acestea 
vor fi însoțite de cererea de înscriere în grupul țintă al proiectului și acordul de utilizare a datelor cu caracter 
personal. 

Se estimează faptul că se vor înscrie peste 100 de specialiști. În funcție de experiența profesională în 
domeniul protecției copilului (minim 2 ani), disponibilitatea de timp pentru participarea la evenimentele 
proiectului, dorința de implicare și gradul de interes manifestat pentru obiectivul general al proiectului și, 
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nu în ultimul rând, de numărul de locuri disponbibile per eveniment, specialiștii înscriși vor fi repartizați 
către unul sau mai multe evenimente. În măsura în care se va înscrie un număr mai mare de specialiști, 
selecția și repartizarea lor la eveniment se va face în funcție de ordinea primirii solicitării de înscriere în 
grupul țintă al proiectului. 

Art. 6. Selecția participanților se va realiza de către o Comisie compusă din: 

 Președinte: managerul de proiect; 
 Membri evaluatori: asistentul manager și secretarul administrativ al fundației. 

Art. 7. Principalele atribuții ale Comisiei sunt: 

 Anunţă selecţia grupului țintă prin postarea pe pagina web / facebook a organizației; 
 Oferă solicitanţilor informaţii privind procedura de selecţie; 
 Stabileşte şi anunţă termenele limită de depunere a solicitărilor şi a documentelor prevăzute de 

procedura de selecţie; 
 Primeşte la adresa de mail secretariat@fdss.ro, solicitările candidaţilor; 
 Evaluează solicitările şi stabileşte lista finală a persoanelor selectate; 
 Rezolvă eventualele contestaţii; 
 Întocmeşte un raport privind activitatea desfăşurată. 

Art. 8. Criteriile de selecție în grupul țintă, raportate la activitățile din proiect, sunt următoarele: 

A.1. Sprijinirea ONG-urilor și/sau partenerilor sociali pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a formula și 
promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern:  

Evenimente: 4 workshop-uri regionale pentru formularea de propuneri în vederea elaborării unui set unic 
de metode, proceduri, tehnici și instrumente de lucru unitare în cadrul serviciilor de protecție și promovare 
a drepturilor copilului, ca politică alternativă. 

Participanți: 60 asistenți sociali/alți specialiști din domeniul protecției copilului, respectiv 15 participanți 
per workshop. 

Cei 60 de participanți vor fi selectați din rândul următoarelor categorii de grup țintă:  

- 32 reprezentanți ai partenerilor sociali: asistenți sociali (membri de sindicat, din rândul instituțiilor de tip 
DGASPC și SPAS); 

- 20 reprezentanți ai ONG-urilor (inclusiv reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților 
administrației publice locale): asistenți sociali/alți specialiști cu experiență în protecția copilului; 

- 8 reprezentanți ai personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice: asistenți sociali/alți specialiști 
cu funcție de conducere și de execuție din DGASPC-uri și SPAS-uri/primării. 

A.2. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din ONG-uri și/sau partenerilor sociali:  

Evenimente: 3 sesiuni de instruire pentru dezvoltarea capacității reprezentanților ONG-urilor și ai 
partenerilor sociali de a utiliza setul unic de metode, proceduri, tehnici și instrumente de lucru unitare în 
cadrul serviciilor de protecție și promovare a drepturilor copilului 
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Participanți: 75 asistenți sociali, respectiv 25 participanți per sesiune. 

Cei 75 de participanți vor fi selectați din rândul următoarelor categorii de grup țintă: 

- 50 reprezentanți ai partenerilor sociali (membri de sindicat, din rândul instituțiilor de tip DGASPC și SPAS); 

- 15 reprezentanți ai ONG-urilor (inclusiv reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților 
administrației publice locale); 

- 10 reprezentanți ai personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice: asistenți sociali cu funcție 
de conducere și de execuție din DGASPC-uri și SPAS-uri/primării. 

A.3. Formularea și promovarea de propuneri alternative de către ONG-uri și parteneri sociali la politicile 
publice inițiate de Guvern:  

Evenimente: 1 masă rotundă pentru promovarea politicii alternative elaborate în cadrul proiectului 

Participanți: 20 asistenți sociali/specialiști din domeniul protecției copilului  

Cei 20 de participanți vor fi selectați din rândul următoarelor categorii de grup țintă: 

- 7 reprezentanți ai partenerilor sociali: asistenți sociali (membri de sindicat, din rândul instituțiilor de tip 
DGASPC și SPAS); 

- 6 reprezentanți ai ONG-urilor (inclusiv reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților 
administrației publice locale): asistenți sociali/alți specialiști cu experiență în protecția copilului; 

- 7 reprezentanți ai personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice: asistenți sociali/alți specialiști 
cu funcție de conducere și de execuție din DGASPC-uri și SPAS-uri/primării. 

Art. 9. Procesul de selecție și repartizare a membrilor GT per eveniment va avea loc în perioada septembrie 
2018 – martie 2019, respectând următorul calendar:  

Perioada  Activitatea 

Septembrie 2018  
Publicarea și promovarea anunțului de participare în grupul țintă al 
proiectului 

Septembrie –
octombrie 2018  Selecția dosarelor în funcție de îndeplinirea criteriilor de selecție 

Octombrie 2018  Comunicarea rezultatelor procesului de selecție 

Octombrie 2018 –
martie 2019  

Repartizarea specialiștilor incluși în grupul țintă la una din cele 3 
categorii de evenimente 

Art. 10. Selecția grupului țintă se va realiza în două etape:  

A. Depunerea dosarelor persoanelor interesate. 
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Dosarul de selecție în grupul țintă va cuprinde: 

1. Acord prelucrare a datelor cu caracter personal; 
2. Cerere de înscriere în grupul țintă; 
3. CV-ul personal; 
4. Declarație de disponibilitate pentru participarea la activitățile proiectului; 
5. Declarație și adeverință de apartenență la categoriile de grup țintă (Notă: Adeverința se atestă de 

către instituția angajatoare a solicitantului). 
 

B. Înscrierea propriu-zisă în grupul țintă 

Dosarul de înscriere în grupul țintă al proiectului va conține pe lângă documentele prezentate în etapa de 
selecție: 

6. Copie după cartea de identitate; 
7. Copie după certificatul de naștere 
8. Copie după ultima diplomă de studii; 
9. Formularul individual aferent participanților la acțiunile / activitățile de instruire realizate prin 

POCA; 
10. Aviz de exercitare a profesiei de asistent social (după caz); 
11. Aviz de liberă practică pentru psihologi (după caz). 

Art. 11. Dosarele de selecție se transmit electronic, în format pdf, la adresa de mail secretariat@fdss.ro. 
Pentru asigurarea transparenței și a locului în ierarhia transmiterii cererilor de înscriere, solicitanții vor primi 
un e-mail de confirmare a primirii dosarului de către FDSS, cu menționarea datei și orei de primire. 

Art. 12. În procesul de selecție se aplică criteriul ”Primul venit, primul servit” pentru persoanele care 
transmit dosarul complet.  

Art. 13. La finalul evaluării tuturor cererilor, persoanelor selectate li se vor comunica rezultatele procesului 
de selecție. 

Art. 14. Dispoziții finale: Dosarele de participare la selecție fac parte din documentația proiectului și vor fi 
arhivate alături de celelalte documente, conform prevederilor legale. 

Întocmită de  
Cristian Roșu 
Manager proiect 
17.09.2018 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

Titlu proiect: “Asistență socială unitară și eficientă în serviciile pentru protecția copilului” 
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 352/111077 

Anexa 1 

ANUNȚ  

privind înscrierea în grupul țintă al proiectului  
”Asistență socială unitară și eficientă în serviciile pentru protecția copilului” 

Cod SIPOCA/SMIS2014+: 352/111077 

FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE, beneficiar al proiectului ”Asistență socială unitară și 
eficientă în serviciile pentru protecția copilului”, demarează, începând cu data de 17.09.2018, procedura de 
înscriere în grupul țintă al proiectului.  

Grupul țintă este format din 100 de specialiști, din care: 
- 25 reprezentanți ai ONG-urilor (inclusiv reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților 
administrației publice locale); 
- 50 reprezentanți ai partenerilor sociali; 
- 25 personal din autoritățile și instituțiile publice (personal de conducere și de execuție). 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate 
Administrativă (POCA), axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar eficiente. Cod apel: 
POCA/111/1/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce 
optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, 
Componenta 1: CP2/2017 - Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici 
publice alternative. 

Obiectivul general al proiectului este consolidarea intervenției asistentului social prin crearea unui set unic 
de metode, proceduri, tehnici și instrumente de lucru pentru serviciile sociale destinate protecției copilului, 
ca propunere alternativă la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul protecției copilului. 

Mai multe detalii despre proiect regăsiți pe http://fdss.ro/proiecte/proiecte-in-derulare/asistenta-sociala-
unitara-si-eficienta-in-serviciile-pentru-protectia-copilului.  

Calendarul orientativ al activităților cu grupul țintă: 
Activitate Perioada Număr participanți 
4 workshop-uri regionale 17 – 19.10.2018 

24 – 26.10.2018 
07 – 09.11.2018 
12 – 14.11.2018 

60 asistenți sociali/alți specialiști din 
domeniul protecției copilului, respectiv 
15 participanți / workshop 

3 sesiuni de instruire 18 – 28.02.2019 
01 – 10.03.2019 
11 – 22.03.2019 
(durata 3 zile/sesiune) 

75 asistenți sociali, respectiv 25 
participanți / sesiune 

1 masă rotundă 21 – 31.01.2019 
(durata 1 zi) 

20 asistenți sociali/specialiști din 
domeniul protecției copilului 

 
Sunt invitați să participe specialiști din următoarele regiuni geografice: 1) Nord-Est și Sud-Est; 2) Nord-Vest 
și Vest; 3) Centru și Sud-Muntenia; 4) București-Ilfov și Sud-Vest. 
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Pentru persoanele din afara Bucureștiului se asigură contravaloarea transportului și cazării. Pe parcursul 
evenimentelor se asigură pauze de masă și coffee break pentru toți participanții. 

Persoanele interesate sunt invitate să urmeze etapele de înscriere în grupul țintă al proiectului: 
A. Transmiterea dosarului cu documente în format pdf la adresa secretariat@fdss.ro: 

 
Dosarul de selecție în grupul țintă va cuprinde: 

1. Acord prelucrare a datelor cu caracter personal, formular disponibil aici; 
2. Cerere de înscriere în grupul țintă, formular disponibil aici; 
3. CV-ul personal; 
4. Declarație de disponibilitate pentru participarea la activitățile proiectului, formular 

disponibil aici; 
5. Declarație și adeverință de apartenență la categoriile de grup țintă, formulare disponibile 

aici (Notă: Adeverința se atestă de către instituția angajatoare a solicitantului). 

 
B. Înscrierea în grupul țintă: persoanele selectate vor depune suplimentar: 

  
6. Copie după cartea de identitate; 
7. Copie după ultima diplomă de studii; 
8. Formularul individual aferent participanților la acțiunile / activitățile de instruire 

realizate prin POCA, formular disponibil aici; 
9. Aviz de exercitare a profesiei de asistent social (după caz); 
10. Aviz de liberă practică pentru psihologi (după caz). 

În selecția grupului țintă se va aplica regula ”primul venit, primul servit”. 

Vă așteptăm! 

Echipa de proiect 
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Anexa 2 
Titlu proiect: “Asistență socială unitară și eficientă în serviciile pentru protecția copilului” 

Cod SIPOCA/SMIS2014+: 352/111077 

INFORMARE-ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL 

 

Conform cerinţelor Regulamentului UE 2016/679 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, F.D.S.S. are obligaţia de a administra în 

condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre 

dumneavoastră. 

In temeiul art 13 din Regulamentul 2016/679, vă informăm că: 
- Date de identificare operator - Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, cu sediul în București, 

str. Cooperației nr. 5B, Sector 5,  înregistrată în registrul persoanelor juridice cu nr. 120/2009, la Judecătoria 

Sectorului 6, București, Cod Fiscal: 26292243, cont RO43 BUCU 1411 2102 5607 1RON, deschis la Alpha Bank, 

acreditată ca furnizor de servicii sociale prin certificat de acreditare seria AF, nr. 003251/18.09.2017, 

reprezentată prin ROŞU Cristian, în calitate de Preşedinte. 

- Datele furnizate de dvs, prin intermediul Formularului Anexa 12 Formular Individual Participanți, sunt 

folosite de FDSS în Proiectul Asistență socială unitară și eficientă în serviciile pentru protecția copilului” Cod 

SIPOCA/SMIS2014+: 352/111077 în scopul includerii în grupul țintă și în vederea participării la activitățile 

proiectului. 

- Prelucrarea de date cu caracter personal are loc în temeiul art. 6 alin 1 lit. b și c din Regulamentul 

UE  2018/679, iar în conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, autorităţile de 

management ale programelor operaţionale raportează informaţii referitoare la participanţii activităţilor 

aferente proiectelor finanţate din Fondul Social European. Raportarea acestor informații în legătură cu 

participanții și entitățile finanțate din POCA se face în baza unor indicatori comuni de realizare și de rezultat, 

incluși în anexa I a regulamentului sus-menționat. 

- Datele colectate sunt utilizate exclusiv pentru a informa Comisia Europeană dacă proiectele finanţate 

se adresează în mod nediscriminatoriu grupului ţintă (definit drept totalitatea persoanelor cărora le sunt 

adresate activităţile desfăşurate în cadrul proiectului) identificat în respectivul program operaţional. 

Furnizarea datelor este obligatorie, lipsa informațiilor putând duce la impedimente în desfășurarea și 

accesarea serviciilor oferite prin proiect. 

- F.D.S.S. prelucrează cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare datele 

dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace neautomate.  

- La solicitarea Dvs. scrisă puteţi beneficia de dreptul de acces la datele personale şi de a nu fi supus 

unei decizii automate individuale, în condiţiile Regulamentului UE 2016/679. De asemenea, aveţi dreptul de 

intervenție, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale care vă privesc şi să solicitaţi 

ştergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi 
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semnată, responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal - doamna Nețoiu Adriana la adresa de 

e-mail monitorizare@fdss.ro. 

-  Datele dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi transferate către terți în scopul îndeplinirii 

obligațiilor legale ale F.D.S.S., dacă va fi cazul.  

- De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi 

garantate de Regulamentul UE 2016/679 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, care v-au fost încălcate.  

- Datele furnizate de dumneavoastră pot fi transferate în străinătate, în cadrul Uniunii Europene.  

- Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv pe perioada în care proiectul se 

va implementa, ulterior fiind arhivate în conformitate cu prevederile legale aplicabile.  

- Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, sau vor suferi modificări ulterioare vă 

rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. 

 
- INFORMARE PRIVIND TRATAMENTUL DATELOR 

- Subsemnata/ul____________________________, am luat act de informarea de mai sus ce mi-a fost 
furnizată și declar pe propria răspundere că am înțeles și nu mă opun la utilizarea și prelucrarea datelor 
cu caracter personal conform modalităților și în scopurile indicate mai sus; 

- Nume/Prenume _____________________     
- Data____________    
- Semnătura___________        

 

CONSIMȚĂMÂNT DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL- IMAGINE ÎN SCOPUL PROMOVĂRII 

PROIECTULUI ȘI ACTIVITĂȚILOR F.D.S.S. 

 

- Subsemnatul __________________ declar că   

 

 

 

cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele personale- imagine, în scopul îndeplinirii obligațiilor legale 

ale F.D.S.S. privind promovarea activităților proiectului…………………… 

Semnatura 

Data  

 

CONSIMȚĂMÂNT DE UTILIZARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL- ADRESA DE EMAIL ÎN SCOPUL 

PRIMIRII DE INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE CĂTRE F.D.S.S. 

 
Sunt de acord /nu sunt de acord să primesc informații cu privire la activitatea Fundației pentru Dezvoltarea 
Serviciilor Sociale prin newsletter transmis la adresa de email indicată. 

Semnătura 

Data  

- SUNT DE ACORD   

- NU SUNT DE ACORD  
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Titlu proiect: “Asistență socială unitară și eficientă în serviciile pentru protecția copilului” 
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 352/111077 

 

Anexa 3 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ 

Subsemnata / ul, ....................................., cu domiciliul în localitatea .................., str. ............., 

nr. ......., bl. ..., sc. ...., ap. ...., jud. ...., CNP ................................, posesoare / posesor al actului 

de identitate BI / CI seria ............., nr. ........., telefon ................., solicit înscrierea în grupul țintă din 

cadrul proiectului ”Asistență socială unitară și eficientă în serviciile pentru protecția copilului” Cod 

SIPOCA/SMIS2014+: 352/111077, pentru a participa la activitățile proiectului. 

 

Anexez prezentei cereri următoarele documente: 

1. Acord prelucrare a datelor cu caracter personal; 

2. CV-ul personal; 

3. Declarație de disponibilitate pentru participarea la activitățile proiectului; 

4. Declarație și adeverință de apartenență la categoriile de grup țintă. 

 

 

Nume și prenume: ......................................... 

Semnătura: ................................................. 

Data: ...................... 
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Titlu proiect: “Asistență socială unitară și eficientă în serviciile pentru protecția copilului” 
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Anexa 4 

 

 

DECLARAȚIE DE APARTENENȚĂ LA GRUPUL ȚINTĂ 

 

 

 

Subsemnatul / Subsemnata ……………………….………………………………………......................................………...., 
CNP……………………………….…………….., domiciliat/ă în ..................…………………….…………, județ/sector 
…………………………………………, strada ………………………………………, nr………., bloc …………., scara ………., apt. 
…………..,cunoscând prevederile din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere 
că aparțin următoarei categorii de grup țintă a proiectului (se bifează una sau mai multe dintre categorii): 

- reprezentant al ONG-urilor (inclusiv reprezentant al structurilor asociative ale autorităților administrației 
publice locale); 
- reprezentant al partenerilor sociali; 
- personal din autoritățile și instituțiile publice (personal de conducere și de execuție). 

Anexez prezentei declarații adeverința care atestă apartenența la grupul țintă. 

 

 

 

 

Nume și prenume: ......................................... 

Semnătura: ................................................. 

Data: ...................... 
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Anexa 5 

 

 

ADEVERINȚĂ DE APARTENENȚĂ LA GRUPUL ȚINTĂ 

 

 

Prin prezenta se adeverește faptul că doamna / domnul …………….....................………….…………...., 
CNP……………………………….…………….. este încadrat / (ă) în funcția de ........................................., în 
cadrul instituției ........................................ 

Se menționează faptul că persoana este / nu este membru de sindicat. 

 

 

 

 

Nume și prenume: ........................................ 

Funcție: .................................................... 

Semnătura: ................................................ 

Data: ............................... 
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Anexa 6 

 

DECLARAȚIE DE DISPONIBILITATE PENTRU PARTICIPAREA LA ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 

 

Subsemnata / ul, ....................................., cu CNP ................................, telefon ................., 
declar faptul că sunt disponibil pentru participarea la următoarele activități din proiect: 

Activitate Perioada Sunt disponibil (DA / NU) 
4 workshop-uri regionale 17 – 19.10.2018  

24 – 26.10.2018  
07 – 09.11.2018  
12 – 14.11.2018  

3 sesiuni de instruire 18 – 28.02.2019 
(durata 3 zile/sesiune) 

 

01 – 10.03.2019 
(durata 3 zile/sesiune) 

 

11 – 22.03.2019 
(durata 3 zile/sesiune) 

 

1 masă rotundă 21 – 31.01.2019 
(durata 1 zi) 

 

 

Nume și prenume: ......................................... 

Semnătura: ................................................. 

Data: ...................... 

 


