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CASA CORPULUI DIDACTIC 
MEHEDINȚI 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE  

pentru participarea la Simpozionul județean 

„METODE DE PREDARE A LIMBILOR STRĂINE, ADAPTATE MIJLOACELOR 

MODERNE DE ÎNVĂȚARE”, 19 ianuarie 2022 

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

Casa Corpului Didactic Mehedinți, conform politicii sale de prelucrare a datelor cu caracter 

personal, elaborate conform Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016, păstrează confidențialitatea 

asupra tuturor informațiilor obținute și care fac obiectul unor contracte sau care sunt necesare pentru 

buna desfășurare a activităților ce țin de atingerea obiectivelor specifice Casei Corpului Didactic 

Mehedinți, ia toate măsurile necesare pentru a păstra toate informațiile personale în condiții de 

siguranță și confidențialitate. 

Toate persoanele, care se vor înscrie la activitatea metodico-științifică menționată, vor 

beneficia de prelucrarea în siguranță a datelor cu caracter personal. 

Înainte de a decide dacă sunteți de acord ca datele dvs. personale, care vă vor fi solicitate 

pentru înscriere, vă rugăm să accesați link-ul de mai jos, să citiți cu atenție informațiile din material 

și apoi să vă exprimați opțiunea: 

https://drive.google.com/file/d/1YhuQwu_xnKf07w5XIb8DhJeHmEPm0K_b/view?usp=sharing 

Prin completarea acestui formular: 

 declar că am luat la cunoștință prevederile Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016, privind 

protecția datelor personale; 

 declar că sunt de acord și îmi exprim în mod expres consimțământul ca datele mele personale, 

furnizate mai jos, să poată fi folosite și prelucrate de Casa Corpului Didactic Mehedinți, în 

scopul primirii de informări cu privire la activitatea menționată; 

 îmi exprim acordul să particip la activitatea metodico-științifică menționată, desfășurată în 

format online, de tip audio-video pe aplicația Google Meet; 

 declar că sunt de acord ca fotografiile / înregistrările audio-video care se vor realiza în cadrul 

acestei activități să fie utilizate de Beneficiar (Casa Corpului Didactic Mehedinți) în scopul 

promovării activităților metodico-științifice și că sunt de acord să fie utilizate și publicate în 

materialele publicitare audio-video, mass-media, aferente și/sau în legătură cu programul; 

 declar pe propria răspundere că am acces la internet și la mijloace electronice necesare 

participării în format online la activitatea metodico-științifică menționată. 

Formularul de înscriere completat va fi trimis la adresa de e-mail: contact@ccdmehedinti.ro / 

ccdmehedinti@gmail.com și/sau va fi depus la secretariatul Casei Corpului Didactic Mehedinți, până 

la data de 17 ianuarie 2022, ora 1630. 
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NUMELE  

PRENUMELE  

TELEFON  

G-MAIL. 

(adresa personală de GMAIL) 
 

INSTITUȚIA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

ADRESA INSTITUȚIEI 

DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Localitatea:                                              Județul: 

FUNCȚIA DEȚINUTĂ 

 Educatoare;      Învățător;       Institutor;       Profesor; 

 Maistru instructor;        Profesor pentru învățământ preșcolar; 

 Profesor pentru învățământ primar; 

 Personal didactic cu funcție de conducere, de îndrumare și control; 

 Auxiliar;    Nedidactic. 

SPECIALIZAREA 
(conform diplomei de studii 

(licență, conversie etc.) 

 

NIVELUL DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT LA 

CARE PREDAȚI 

 Învățământ preșcolar;       Învățământ primar; 

 Învățământ gimnazial;      Învățământ liceal; 

 Învățământ special            Nu este cazul 

GRADUL DIDACTIC 
 Debutant;       Definitivat;         Gradul II; 

 Gradul I;        Nu este cazul 

DISCIPLINA 

PREDATĂ 
 

ÎNCADRAREA ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
(în anul școlar 2021-2022) 

 Calificat-titular;         Calificat-suplinitor;        Necalificat 

MEDIU  URBAN                   RURAL 

DORESC SĂ PARTICIP 

CU PUBLICARE 
 DA                          NU 

TITLUL LUCRĂRII 
(dacă este cazul) 

 

VALOAREA 

ACHITATĂ 
 15 LEI                    25 LEI 

NR. ȘI DATA 

DOCUMENT PLATĂ 
 

DATA,                                                                        SEMNĂTURA, 

              ________________                                                           __________________ 
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