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Formular de înscriere Curs 
 

DESIGNER PAGINI WEB  
Domeniul: Tehnologia informației 
 
 

Cod COR: 216613, Autorizat ANC/CNFPA 
Decizia nr. 249/12.03.2014 
 

 

 

 

I. Informații curs 

 
Număr de ore:  
60 (20 ore pregătire teoretică, 40 ore pregătire practică) 
 
 
 
Conditii de participare: 
Pentru a putea susține examenul de absolvire în vederea obținerii certificatului ANC (fosta 
CNFPA), este necesară absolvirea studiilor medii (cu diploma de bacalaureat sau adeverință). 
În caz contrar, se poate urma cursul, însă se va primi o diplomă de participare din partea 
Centrul de Dezvoltare Socială. 
 
 
 
Taxă de înscriere: 590 lei 
Se achitată în cont bancar RO47INGB0000999902720042 deschis la Banca: ING Bank. 
Cursul poate fi achitat și în rate: 340 RON la înscriere și 250 RON până la ridicarea diplomei 
CNFPA. Pentru grupuri de șase persoane, vă oferim gratuitate pentru a șasea persoană.  



II. Informații participant 

Nume și Prenume 
 

Funcția 
 

Telefon 
 

E-mail 
 

Experiența în domeniu 

 

 
Nivelul de cunoștințe: 
(vă rugăm precizați 
dacă este minim, 
mediu sau avansat, 
respectiv modalitățile 
de dobândire) 

 

Așteptări de la curs 

 

 

 

 

III. Informații pentru organizația plătitoare (dacă este cazul) 

Denumire organizație 
 

Obiect de activitate 
 

Cod fiscal / Reg. com. 
 

Banca / Cont bancar 
 

Adresă 
 

Telefon 
 

Fax 
 

Pagină web 
 

E-mail 
 



IV. Informații suplimentare 

Completarea tuturor câmpurilor este obligatorie. 
Cursul este destinat persoanelor cu studii medii (absolvite cu diplomă de bacalaureat). 

 

V. Condiții privind înscrierea 

Documente necesare:  

 Formularul de înscriere (prezentul document). 
 Copii după documentul de identitate BI/CI și diploma de bacalaureat. 
 OP-ul de achitare a taxei (plată integrală sau prima tranșă). 

 
Documentele pot fi depuse la Secretariatul programului, Bd. Dimitrie Mangeron, nr. 49 sau 
pot fi trimise scanate la adresa de webdesigner@centruldezvoltaresociala.ro. 
 
Pentru orice informații suplimentare referitoare la cursul Designer Pagini Web vă rugăm să 
ne contactați la telefonul: 0758.028613.  

Anularea unei înscrieri se face în scris, cel mai târziu cu 3 zile lucrătoare înaintea începerii 
cursului la care v-ați înscris. În caz contrar, suma achitată nu va mai fi rambursată. 

Semnând și stampilând (dacă este cazul) acest formular, vă declarați  de acord cu toate 
condițiile de mai sus. 

 
 

 

Nume și Prenume                                                      Semnătură cursant 

 
 
 
 

Data                                                      Semnătură reprezentant organizație 
 plătitoare și ștampilă (unde este cazul) 
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