
FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

pentru 

ATESTAREA CALITĂŢII PROFESIONALE ÎN ILUMINAT 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENTRU ÎNSCRIERE 

1. Completaţi toate secţiunile acestui formular. 

2. Lista de documente: 

Toate documentele necesare înscrierii trebuie 
trimise într-un acelaşi plic, până la expirarea 
termenului de înscriere. Dosarele incomplete vor 
fi returnate fără procesare. 

□ Formularele de înscriere şi de consimţământ 

□ Copii după diplome şi certificate de absolvire 

□ Copie după cartea de identitate 

□ Dovada experienţei profesionale 

- adeverinţă sau copie după cartea de muncă 

- lista de lucrări realizate 

□ Dovada efectuării plăţii taxei de înscriere 

3. Expedierea dosarului de înscriere la adresa: 

CNRI – Comitetul Naţional Român de Iluminat 

Bd. Pache Protopopescu nr. 66 

021414 Bucureşti 

O scrisoare de notificare va fi trimisă candidaţilor 
eligibili pentru examinare în termen de 10 zile de la 
primirea documentelor necesare înscrierii. 

Dosarele incomplete vor fi returnate fără procesare, 
împreună cu o scrisoare de informare.  

Candidaţii care nu vor primi scrisoarea de notificare 
sau scrisoarea de informare, vor trebui să contacteze 
Secretariatul Comisiei de Examinare la tel / fax 021 
252 43 67. 

 

Nume.......................................................................... Prenume............................................................. 

CNP............................................... Data naşterii.............................Data examinării............................. 

Adresa (personală)................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

Oraş....................................................... Judeţ / Sector...................................... Cod poştal................ 

Telefon......................................... Fax......................................... Email................................................. 

Condiţii de înscriere (marcaţi caseta corespunzătoare) 

□ pregătire universitară (facultate cu programa de studii incluzând cursuri de iluminat) şi experienţă 
profesională de minim 4 (patru) ani în domeniul iluminatului 

□ pregătire universitară (facultate indiferent de profil), cursuri postuniversitare de luminotehnică şi tehnica 
iluminatului şi experienţă profesională de minim 2 (doi) ani în domeniul iluminatului 

□ pregătire universitară (facultate indiferent de profil) cu studii aprofundate (master – diplomă de studii 
aprofundate) la specialitatea iluminat şi experienţă profesională de minim 1 (unu) an în domeniul 
iluminatului 

□ pregătire universitară (facultate indiferent de profil) cu doctorat la specialitatea iluminat (se va preciza titlul 
tezei de doctorat) 

Studii 

Pregătire universitară 

Universitatea / Institutul ........................................................................................................................... 

Facultatea / Specializarea ....................................................................................................................... 

Perioada........................................................... Titlul obţinut.................................................................... 

A se citi Regulamentul de desfăşurare a examenului de atestare înainte de 
completarea acestui formular. TOATE SECŢIUNILE ACESTUI FORMULAR 

TREBUIE COMPLETATE. Acest formular va fi returnat, în cazul în care este 

incomplet, incorect sau trimis după expirarea termenului de înscriere. 



Cursuri postuniversitare 

Universitatea / Institutul ........................................................................................................................... 

Facultatea / Specializarea ....................................................................................................................... 

Perioada............................................... Certificatul obţinut....................................................................... 

Studii aprofundate 

Universitatea / Institutul ........................................................................................................................... 

Facultatea / Specializarea ....................................................................................................................... 

Perioada............................................... Certificatul obţinut....................................................................... 

Doctorat 

Universitatea / Institutul ........................................................................................................................... 

Facultatea / Specializarea ....................................................................................................................... 

Perioada............................................... Titlul tezei de doctorat................................................................ 

.................................................................................................................................................................. 

Locul de muncă 

Societatea / Instituţia................................................................................................................................ 

Funcţia............................................................................ Adresa.............................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

Oraş........................................................ Judeţ / Sector........................................ Cod poştal................. 

Telefon.......................................... Fax.......................................... Email................................................. 

Secţiuni de examinare (marcaţi caseta corespunzătoare) 

□ S1 – Certificatul de atestare profesională în iluminat interior CAPI Interior 

□ S2 – Certificatul de atestare profesională în iluminat exterior CAPI Exterior 

□ S3 – Certificatul de atestare profesională în iluminat particularizat CAPI Particularizat 
Indicativ domeniu (vezi Art.5, Regulamentul de desfăşurare a examenului de atestare): ....................... 

Taxa de examinare (marcaţi caseta corespunzătoare) 

□ Candidatul este angajat al unei instituţii Membru Asociat CNRI 

□ Candidatul expediază dosarul de înscriere complet până la expirarea primului termen de înscriere 

Valoarea taxei de examinare (vezi Art.25, Regulamentul de desfăşurare a examenului de atestare) 

□ 700 RON  x  ..... 

□ 550 RON  x  ..... 

□ 850 RON  x  ..... 

□ 650 RON  x  ..... 

□ 200 RON  x  ..... 

□ 150 RON  x  ..... 

□ 300 RON  x  ..... 

□ 200 RON  x  ..... 

Total (RON)...........................Data plăţii...........................  

 

 

 

 

 

 

 

A se citi, semna şi data declaraţia de mai jos. 

Formularele care nu au această secţiune completată vor fi returnate fără procesare. 
 

Prin acest formular de înscriere, îmi exprim hotărârea de a participa la examenul de atestare a calităţii profesionale 
în iluminat, din data mai sus menţionată la rubrica data examinării. Certific prin această declaraţie că toate 
informaţiile sunt corecte şi că sunt de acord ca dosarul de înscriere să îmi fie returnat fără procesare în cazul în 
care aceste informaţii sunt incomplete sau lipsesc anumite documente necesare înscrierii. În conformitate cu 
prevederile Regulamentului U.E. 2016/679, îmi exprim acordul de prelucrare a datelor personale de către 
Comitetul Național Român de Iluminat.  

Nume şi prenume ........................................................................................................................................................................ 

Semnătura ............................................................................. Data completării .......................................................................... 

SEMNĂTURA 


