


 

 

 

Anexa nr. 1 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE   

AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ 

OFICIUL FITOSANITAR HARGHITA 
       

Nr. ……....  din ........……..... 
 

 

CERERE 

pentru înscrierea la cursul de instruire în scopul utilizării durabile  

a produselor de protecţie a plantelor 

 

 

 

Subsemnatul(a) .........................................................................................., domiciliat(ă) în 

……………………….....…………………………...................... posesor/posesoare CI seria ........ 

nr. ………............, CNP: ..................................................... telefon: …............................. solicit 

înscrierea la cursul de instruire iniţială □ / suplimentară □ în scopul utilizării durabile a 

produselor de protecţie a plantelor pentru categoria utilizator profesionist.  

 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 

 

1. Copie buletin/carte de identitate; 

2. Copie după actul de studiu (Diploma de Bacalaureat sau de Licenţă); 

3. Declaraţie dotare tehnică. 

 

Declar pe propria răspundere că nu am suferit sancţiuni în legătură cu activitatea pentru care 

solicit certificatul şi mi-am însuşit dispoziţiile legale cu privire la normele generale/speciale 

privind aplicarea tratamentelor fitosanitare. 

 

 

 

Data .......………..      Semnătura, 

 
 



 

 

 

Declaraţie 

 

 

 Subsemnatul (a) .................................................................., domiciliat (ă) 

în ..................................................................................................., posesor / 

posesoare CI seria ........ nr. ......................., telefon: ..............................înscris la 

sesiunea on-line de instruire şi certificare a utilizatorilor profesionişti din 

săptămâna ......................................., declar pe propria răspundere că deţin 

tehnica necesară din punct de vedere informatic pentru a participa la acest curs 

şi la examinarea on-line. 

Adresa de e-mail ..................................................... 

 

 

 

Data        Semnătura 

 

 

 



Instrucţiuni de conectare la platforma “Zoom Meetings” 

Utilizăm Platforma “ZOOM MEETINGS”, pentru că e extrem de prietenoasă, funcţionează perfect pe 

PC-uri, smartphone-uri şi tablete. 

Pentru a vă conecta la sesiune urmaţi paşii de mai jos: 

- Daţi click pe link-ul de conectare primit de la Oficiul Fitosanitar, pentru fiecare zi de curs. 

- Dacă încă nu aveţi instalat softul “Zoom” pe dispozitivul dvs. (laptop, desktop, tabletă, 

smartphone) veţi fi direcţionat pe o pagină de unde să îl puteţi downloada şi apoi să îl instalaţi, 

- după instalare, daţi click din nou pe link-ul de conectare şi urmaţi paşii 

- vă introduceţi NUMELE COMPLET (aşa cum v-aţi înregistrat pentru eveniment) şi apoi veţi fi 

conectat. 

- De regulă platforma se deschide în fiecare zi la ora 08:30, iar cursul începe după verificarea 

prezenţei. 

- După conectare dezactivaţi (opriţi) microfonul, care se poate reporni dacă doriţi să comunicaţi 

cu conducătorul cursului sau cu participanţii. 

- În timpul pauzelor NU vă deconectaţi de pe platforma ZOOM. 

Platforma “Zoom Meetings” are nevoie de un sistem de operare minim Windows 7 sau IOS 8. 

 


