
  
SAND MAR CONSULTING  

în parteneriat cu 
CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ȘI 
 CONSULTANȚĂ ÎN AFACERI TRANSILVANIA 

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE – CURS SPECIALIZARE ACREDITAT 

 

„Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene” 

Cod COR 242213 

 16  –  26 iunie 2020, Tîrgu Mureș 

 
 

Locul desfăşurării: online/Centrul de Pregătire Profesională și Consultanță în Afaceri 

Transilvania, str. Aurel Filimon nr. 4, Tîrgu Mureș 

 

Înscrierea se va efectua prin transmiterea formularului de înscriere la nr.de fax 0365 430113, 

0365 4320127 sau la adresa de e-mail: office@cursuripregatireprofesionala.ro. 

Formularul se va completa cu majuscule.  

Detalii Instituție: 

Denumire: 

Adresă : 

C.I.F.: 

Cod IBAN: 

Trezoreria/Banca: 

Persoană de contact:                                                         tel:                                fax:  

 

Detalii participant: 

Nume:__________________________________               Inițiala tatălui___________________________________ 

Prenume:_______________________________                CNP: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Telefon: ________________________________               E- Mail: _______________________________________  

 

Taxă de înscriere: 650 lei/persoană 

În cazul în care numărul minim al persoanelor înscrise nu este suficient, Sand Mar Consulting și Centrul de 
Pregătire Profesională și Consultanţă în Afaceri Transilvania îşi rezervă dreptul de a amâna organizarea 
cursului. 

Sand Mar Consulting - (CUI) - 16521102 

 

RO51INGB0000999903544567, deschis la ING BANK  

 

RO21TREZ4765069XXX016488, deschis la Trezoreria Tîrgu Mureș 

 

Taxa de participare la curs se va plăti cu Ordin de plată în baza facturii emise. 
Prezentul formular de înscriere ţine loc de contract între părţi şi reprezintă acordul de voinţă al părţilor. 

Aprobare participare 

Conducător instituție:                                              Sand Mar Consulting 

                                                                                                 
Semnatura:             L.S.                                                                     Administrator,                                                                       

  
Data:                                                                                            Sanda Treanță 

 
 



  
SAND MAR CONSULTING  

în parteneriat cu 
CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ȘI 
 CONSULTANȚĂ ÎN AFACERI TRANSILVANIA 

 

ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind 

protecţia  persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Sand Mar 

Consulting, cu sediul în Tîrgu Mureș, judeţul Mureş, strada Liliacului nr.5, intenţionează să prelucreze datele dumneavoastră cu 

caracter personal, în conformitate cu termenii și condițiile descrise mai jos şi cu respectarea dispoziţiilor legale. 

Prelucrarea datelor va avea ca şi scop furnizarea de servicii de formare profesională (marketing, transmiterea ofertelor de 

curs, a facturilor, întocmirea certificatelor de absolvire/participare, transmiterea suportului de curs).  

Datele Personale şi/sau Date Personale cu Caracter Special pot fi accesate/prelucrate de angajaţii Sand Mar Consulting, în 

conformitate cu atribuţiile specifice funcţiei lor şi cu procedurile de lucru interne. 

 

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

……………………………………………….................., legitimat/ă cu C.I seria ………... nr.…..……………, eliberat 

de……………….....……......., la data de ……………………, având C.N.P……………………………..……., adresa 

de email……………...................................................., nr. tel......................................... 

 

Declar că îmi exprim consimţământul în mod expres şi neechivoc, pentru ca orice date cu caracter personal, să fie 

prelucrate de către  Sand Mar Consulting, în scopuri legate de furnizarea de servicii de formare profesională, (marketing, 

transmiterea ofertelor de curs, întocmirea diplomelor, facturilor, transmiterea materialelor de curs).  

Am luat la cunostință faptul că, pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, adresate către Sand Mar Consulting, cu 

sediul în Tîrgu Mureș, judeţul Mureş, strada Liliacului nr.5, fax 0365-455043, email: sandmar.consulting@gmail.com, îmi pot 

exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi: 

Dreptul de acces la date -  dreptul de a obţine de la Sand Mar Consulting o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter 

personal ale mele. 

Dreptul la rectificare – dreptul de a obține de la Sand Mar Consulting, fară întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter 

inexact care mă privesc. 

Dreptul la stergerea datelor “dreptul de a fi uitat” – dreptul de a obţine din partea Sand Mar Consulting ştergerea datelor cu 

caracter personal care mă privesc.  

Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal care mă privesc și pe care le-am furnizat la 

Sand Mar Consulting, avand dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fără obstacole din partea Sand Mar 

Consulting. 

Dreptul la opoziţie – dreptul de a mă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația mea particulară, 

ca datele care mă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. 

  

 Dorim să vă ținem la curent cu ofertele de formare profesională despre care considerăm că ați fi interesat(ă). Vă rugăm să 

ne spuneți dacă și cum doriți să primiți informări de la noi, bifând căsuțele de mai jos: 

Doresc să primesc informări despre noutățile și ofertele de formare profesională Sand Mar Consulting astfel: 

 

                        prin e-mail            telefonic            fax             poştă            SMS 
 

Nu doresc să primesc informări de la Sand Mar Consulting :  

 
 

 

     Nume şi prenume                                                                                                                Data  

 

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

 

 

 

                     Semnatura  

 

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

 


