
DECLARAŢIE 

 Subsemnatul ...................................................................................................... .................................................,  

domiciliat în ......................................................................................................................................... ............................... 

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

CNP ................................................................................, în calitate de înscris la cursul organizat de Centrul 

de formare Profesională al ARTS în perioada ............................................................................., pentru 

ocupaţia .............................................................................................................................., prin prezenta declar pe  

proprie răspundere că am acces la internet şi deţin mijloacele necesare pentru a putea 

participa online la pregătirea teoretică sub îndrumarea lectorilor ARTS, pe întreaga durată a 

cursului de .............. ore. 

Am luat la cunoştinţă de cerinţele minime solicitate pentru participarea la curs, respectiv: 

 Conexiune la internet (preferabil pe cablu dar nu obligatoriu) 

 PC sau Laptop 

o Win 7 Service Pack 1 (sau mai mult; Atenţie! Toate driver-ele trebuie să fie 

actualizate); Intel Dual-Core CPU 2.XX GHz sau AMD (2GB). 

o MacOS 10.12 (sau mai mult); Intel CPI-based (RAM 2GB). 

o Cameră video integrată sau externă (Calitate video standard: 0,5 Mbps 

(primire) și 0,5 Mbps (expediere)) 

o Sistem audio + microfon 

 Android Smartphones - Lollipop 5.0 (sau mai mult) (RAM 2GB) 

 iPhone şi iPad - iOS 11.0 (sau mai mult), şi iPadOS 13.1 (sau mai mult) 

Testaţi-vă viteza la internet aici: https://mediatest.ciscospark.com  

Adresa de e-mail cu care mă voi conecta la platforma Cisco Webex este: 

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

Semnătura 

Data  

 

 

 

Prin semnarea acestei declaraţii îmi dau acordul pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către 

ARTS în scopul desfășurării procesului de formare profesională, a emiterii documentelor fiscale şi în scopuri 

statistice. Vă rugăm să rețineți că serviciul Webex permite înregistrarea audio şi video și a altor informații trimise 

în timpul sesiunii, care pot constitui o problemă legală. Prin semnarea acestei declaraţii, consimțiți automat la 

astfel de înregistrări. ARTS se angajează să NU dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal nici unei terţe 

persoane, cu excepţia anumitor cazuri când poate fi posibil să avem obligația legală de a le divulga către 

autoritățile publice. 
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