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ASOCIAŢIA NewPROJECTS 
Adresa: Târgovişte, B-dul Unirii, bl. 70, sc. B, ap. 50 
cod poştal 130082, judeţul Dâmboviţa 
telefon: 0726263481 
e-mail: newprojects_org@yahoo.com 
web page: www.newprojects.org 

Cerere înscriere cursuri – Academia CREDIS 

 
 Numele şi prenumele ___________________________________________________________, domiciliat(ă) în 

localitatea _________________, strada __________________________________, cod poştal_________, nr. ____, 

bloc ______, scara ______, etaj ______, apartament ______, judeţ ________________________________, 

telefon __________________________, e-mail _____________________________________________________. 

Act de identitate BI/CI seria _____ nr. ____________, eliberat la data de _______________________ . 

Cod Numeric Personal |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 Numele şi prenumele părinte/tutore _________________________________, telefon ___________________. 

 Elev la (liceul, grup şcolar) __________________________________________________ clasa ________. 

 Student la (univ., colegiu) ___________________________________________________ anul ________. 

 Persoană fizică 

Pachet tip 1  
 IT Essentials (Fundamentals) - 300 RON (2 tranșe) +  IT Essentials (Advanced) – 150 RON 
 CCNA Discovery 1 - 300 RON (2 tranșe) 
 CCNA Discovery 2 - 300 RON (2 tranșe) 
 Photoshop Basic - 300 RON (2 tranșe) 
 Photoshop Advanced - 300 RON (2 tranșe) 
 Microsoft C# Beginner - 300 RON (2 tranșe) 
 Linux Basic - 300 RON (2 tranșe) 
 Windows Server Active Directory - 300 RON (2 tranșe) 
 Windows Server Network Infrastructure - 300 RON (2 tranșe) 

Pachet tip 2. Pentru oricare combinație de 2 cursuri din pachetul 1 plata se poate face lunar în perioada 
octombrie 2011 – mai 2012 (65 lei/lună * 8 luni = 520 lei). 

Pachet tip 3. Pentru oricare combinație de 3 cursuri din pachetul 1 plata se poate face lunar în perioada 
octombrie 2011 – mai 2012 (85 lei/lună * 8 luni = 680 lei). 
 
Fiecare persoană inscrisă într-o grupă mai mare de 10 membri care optează pentru unul din pachetele tip 2 sau 
3  va primi un CD ECDL și licențe Windows (Win 7, Win XP etc.). 
 
Perioada de desfăşurarea: 
 iulie (intensiv)  august (intensiv)  octombrie-februarie  martie-iunie 
 
Mai multe informații referitoare la cursurile oferite găsiţi accesând link-urile de mai jos: 

- cursurile CISCO:  http://cisco.credis.ro/cursuri-cisco-overview.html 
- cursurile Microsoft: http://itacademy.credis.ro/ 
- cursurile Photoshop: http://adobe.credis.ro/ 

 
 

Data înscriere,   Semnătură părinte/tutore,   Semnătură cursant, 

_______________   _______________       _______________ 
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