FORMULAR DE CONSIMŢĂMÂNT

Subsemnatul(a) ................................................................................................................................,
prin prezentul formular confirm înscrierea la examenul de atestare a calităţii profesionale în iluminat,
în conformitate cu regulile sale. Certific că toate informaţiile conţinute în dosarul de înscriere sunt
complete şi adevărate şi sunt de acord ca, în caz contrar, cererea mea de înscriere să fie respinsă.
Înţeleg că obţinerea certificatului de atestare a calităţii profesionale în iluminat mă obligă la
menţinerea permanentă în conformitate cu reglementările prezente şi viitoare ale acestui certificat,
aceasta conducând la păstrarea valabilităţii sale.
De asemenea, autorizez membrii comisiei de examinare în vederea analizării dosarului meu de
înscriere şi, în cazul obţinerii certificatului de atestare, a menţinerii datelor mele în baza de date
pentru comunicări ulterioare. Sunt de acord să cooperez prompt şi total în orice asemenea direcţie,
inclusiv în ceea ce priveşte furnizarea de documente şi informaţii suplimentare care să confirme
anumite informaţii din dosarul de înscriere.
Certific că semnătura de mai jos îmi aparţine. Datorită naturii confidenţiale a examenului de
atestare, mă oblig să nu iau nici un material de la locul examinării, să nu reproduc materiale de
examinare şi să nu transmit întrebări sau răspunsuri, sub orice formă, nici unei alte persoane. Înţeleg
că accesul în sala de examinare îmi poate fi refuzat în lipsa unei identificări corespunzătoare,
realizată pe baza cărţii de identitate, sau după începerea examinării. În cazul absentării sau refuzării
accesului în sala de examinare dintr-unul din motivele mai sus menţionate, sau în cazul încălcării
regulilor examenului de atestare referitoare la confidenţialitatea examinării, înţeleg că valoarea taxei
de examinare nu îmi va fi restituită. De asemenea, înţeleg că valoarea taxei de examinare nu îmi va fi
restituită nici în cazul nepromovării examenului de atestare sau în cazul în care doresc să mă retrag,
dacă dosarul meu de înscriere a fost deja procesat de comisia de examinare. În plus, înţeleg faptul că
dacă doresc susţinerea examenului de atestare la o dată ulterioară, iar dosarul meu de înscriere a
fost deja procesat de comisia de examinare, se impune trimiterea unui nou dosar de înscriere şi plata
taxei de examinare respective.
Prin semnătura de mai jos, certific că am citit, am înţeles şi sunt de acord cu toate informaţiile şi
regulile de mai sus.
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