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Cursul gratuit de formare pentru elevii reprezentanți, din 

Consiliile Școlare și Consiliul Municipal al Elevilor din 

Municipiul București 

“Management organizațional în  

Consiliile Elevilor din București” 

Sesiunea mai – iunie 2015 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

        Elevul…………………………………….……………………, CNP…………………..………....., 

Unitatea de învăţământ ……………………..................…………………, clasa ...........,  

Nivelul de reprezentare (CȘE/CME): ....................................................... 

Funcția: ..................................................................................................... 

Susţinătorul legal al elevului ……………………..…………………., CNP…………………………….. 

       Solicit prin prezenta fişă, completată şi asumată integral, înscrierea elevului la cursul de formare 

organizat în regim de gratuitate de Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru 

Copii şi Tineret al Primăriei Municipiului Bucureşti - PROEDUS PMB pe domeniul “Management 

organizațional în Consiliile Elevilor din București”, cu durata de 20 de ore (5 ședințe a câte 4 ore de 

formare; o ședință pe săptămână; sâmbăta, în intervalul orar 10 – 14). 

 

     Înţeleg să urmăresc permanent informaţiile postate pe site-ul www.educatiepmb.ro în vederea aflării 

tuturor detaliilor, locaţiilor, repartizării pe grupe, datelor şi orelor pentru curs.  

     Înţeleg să particip în mod regulat, cooperant şi activ la cele 20 de ore de curs (organizate pe durata a 

5 şedinţe de pregătire) şi la evaluarea finală, potrivit repartizării şi programării asigurate de PROEDUS 

PMB, în calitatea de organizator şi finanţator al stagiilor gratuite de formare pentru elevi, proiect 

derulat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti și Consiliul Municipal al 

Elevilor București, formatorul având dreptul de a lua toate măsurile care se impun, începând cu 

avertisment şi mergând până la excluderea cursantului din proiect, în cazul constatării manifestării de 

către elev a unei atitudini necivilizate, de dezinteres sau care perturbă buna desfăşurare a cursurilor. 

     Înţeleg şi accept întocmai programul pe locaţii, zile şi ore, precum şi procedura de desfăşurare şi de 

finalizare a cursurilor de formare cu evaluarea de departajare, elevii cu nicio şedinţă absentată fiind 

admişi la evaluarea finală şi beneficiind la încheierea celor 5 şedinţe de pregătire de Diplomă de Merit 

şi de o tabără de 7 zile pe Litoralul Mării Negre (cazare şi 3 mese pe zi gratuit), în vacanţa de vară a 

anului 2015, în funcţie de de numărul de locuri bugetate pentru tabără, dacă nu mai beneficiază de o 

altă tabără în urma participării la alte proiecte ale PROEDUS PMB. 

     Cursul se desfăşoară doar în zilele de sâmbătă. 

     Absenţele acumulate pe durata cursului nu pot fi motivate, indiferent de argumentaţia invocată. 
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     În cazul acumulării a cel puțin o şedinţă absentată, indiferent de motivaţia invocată, elevul va primi 

la finalul cursului Certificat de Participare, fără vreo altă recompensă şi fără a intra în evaluare. 

     Orice sesizare privind procedura de accesare, organizare, derulare şi finalizare a cursurilor, 

ulterioară asumării, semnării şi depunerii prezentei fişe de înscriere de către beneficiarul cursului de 

formare, este nulă de drept şi nu va fi luată în considerare de către PROEDUS PMB. 

      La finalizarea cursurilor înţeleg să particip la sesiunea de evaluare ce atestă nivelul cunoştinţelor şi 

abilităţile dobândite pe parcursul orelor de pregătire, contestaţiile privind rezultatul evaluării fiind 

admise în termen de maxim 5 zile calendaristice de la data afişării acestora pe www.educatiepmb.ro 

      Orice sesizare ulterioară finalizării cursurilor şi epuizării termenului de depunere a eventualelor 

contestaţii privind rezultatul evaluării nu angajează obligaţia PROEDUS de a-i da în vreun fel curs. 

      PROEDUS se delimitează în mod clar de orice demers de orice natură al formatorilor ce nu se 

încadrează în prevederile contractelor de colaborare asumate de PROEDUS în raport cu aceştia.   

      Repartizarea elevilor pe discipline de studiu, pe locaţii şi pe grupe, precum şi graficul orelor 

de curs vor fi afişate www.educatiepmb.ro până cel târziu la data de 5 mai 2015.  

      Prezenta fişă de înscriere se completează în două exemplare, unul fiind transmis organizatorului 

împreună cu o copie a cărţii de identitate și o adeverință ce atestă calitatea de membru al Consiliului 

Elevilor, iar celălalt rămânând în posesia elevului şi consemnează acordul explicit al semnatarului faţă 

de toate prevederile mai sus menţionate. 
 

 
                     
 

 

Semnătura elevului solicitant,                              Semnătura susţinătorului legal al elevului, 
 

……………………................................                …………………............................................... 

Telefon elev.……………………………                Telefon susţinător legal.……………………...... 

E-mail elev.…………..………………...                 E-mail susţinător legal.…….……..…………....                                             
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