FEDERAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
PATRONATUL NAŢIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

NR. REGISTRU SPECIAL 1/12.05.2014 și 2/12.05.2015, CIF: 33176900, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 9, Sibiu,
Tel/Fax:+40 265 266665, E-mail: office@fnifp.ro Web: www.fnifp.ro Facebook: www.facebook.com/fnifp

Federaţie Patronală Naţională Reprezentativă afiliată la CNIPMMR,
Înregistrată în RT-Comisia Europeană - Brussels

PARTENERIATUL INTER-REGIONAL FNIFP: PNIFP/PIMMJM/ P-CLIMM Tg.M/ PPDLP-Centru/ FPIMM CENTRU/ PTIR CENTRU/ PFA CENTRU

FORMULAR DE SUSȚINERE
PARTENERIATUL INTER-REGIONAL PNIFP/ FNIFP
Denumirea entităţii:
Sediul:................................................................................
Tip instituție sau/ Domeniul principal de activitate:
Cod Inregistrare Fiscală:
Număr angajaţi:........, Nume persoană care completează formuarul/:.
Funcţia:
Tel.:
Mobil:
E-mail:
Web:
Responsabil în relația cu FNIFP:
funcția:
E-mail:
Telefon
Prin prezenta ne exprimăm susținerea PNIFP respectiv a Federației Naționale pentru Învățământ și
Formare Profesională în calitate de membrii onorifici susținători/ invitați ai Parteneriatului FNIFP respectiv
a rețelei regionale și naționale Parteneriatul Inter-Regional FNIFP/ CNIPMMR/ WASME ŞI UEAPME .
Dorim să fim invitați la evenimentele PNIFP/ FNIFP ;
Dorim să fim invitați la activitățile PNIFP/ FNIFP ;
Dorim să fim informați cu privire la evenimentele și activitățile PNIFP/ FNIFP ;
Dorim să beneficiem de cursuri gratuite pentru angajați organizate de către PNIFP/ FNIFP ;
Dorim să fim informați cu privire la cursurile certificate conform ECVET (The European Credit System for
Vocational Education and Training) organizate de către PNIFP/ FNIFP ;
Dorim să fim informați cu privire la eventualele proiecte cu finanțare europeană sau internațională în care
putem opta pentru un parteneriat cu PNIFP/ FNIFP sau alte organizații naționale/ europene ;
Dorim să participăm la Gala Națională/ Europeană a Premiilor de Excelență în Educație ;
Anexăm lista unităților din subordine (dacă este cazul) ;
Membrii onorifici susţinători şi invitaţi pot fi orice tip de organizaţii/ instituţii care sunt angajatori, nu au
taxa de înscriere şi cotizaţie, nu au răspundere juridică în calitate de membru onorific susținător sau
invitat. Aportul instituțiilor/ organizațiilor susținătoare este pentru promovarea și suţinerea invăţământului
şi formării profesionale, prin dialog social cu societatea civilă organizată, din perspectivă patronală, în
condiţiile în care până de curând au existat numai organizaţii sindicale în acest sector şi au dreptul de a
participa activ atingerii acestui scop şi obiective fără a avea obligații în acest sens. La solicitare, membrii
susţinători pot primi un „Certificat de Membru onorific susţinător/ invitat“. Dorim Certificat ;
Am primit extrasul din Statutul FNIFP şi materialul informativ cu privire la FNIFP.
În calitate de susținător al Parteneriatului Inter-Regional PNIFP/ FNIFP ne păstrăm deplina independenţă
juridică, financiară şi managerială și nu angajam juridic sau financiar în nici un mod instituția/ organizația
pe care o reprezentăm față de Parteneriatul Inter-Regional PNIFP/ FNIFP.
Completat şi semnat în 2 exemplare câte unul pentru fiecare parte. Se trimite scanat pe e-mail iar
originalul prin poştă pe adresa Federația Națională pentru Învățământ și Formare Profesională - Cabinet
Președinte în att. D-lui Radu BĂLĂNEAN, str.Tineretului nr. 2, 540027, Tîrgu-Mureş. Un exemplar
original, înregistrat, semnat şi ştampilat de către FNIFP va fi transmis entității susținătoare.

Nr. înreg. FNIFP/ Data: ……………………………MEMBRU ONORIFIC SUSȚINĂTOR/ INVITAT
Nume şi semnătura reprezentant(ţi):

PREŞEDINTE FNIFP/
Nume/ Data/ Semnătura:
Psih. Dr. Radu BĂLĂNEAN
Preşedinte
Ştampila FNIFP

CNIPMMR
Membru
în:

EUROPEAN ASSOCIATION OF
CRAFT, SMALL AND MEDIUMSIZED ENTERPRISES

Ştampila (opțional):

WORLD ASSOCIATON OF SME’s

EUROPEAN COUNCIL FOR
SMALL BUSINESS AND
ENTREPRENEURSHIP

