
FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
Curs de specializare Expert informaţii pentru afaceri, certificat de către  
Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

pentru ocupația  
„EXPERT INFORMAŢII PENTRU AFACERI” 

 

Dl/Dna 
fiul/fiica lui și al/a 
CNP născut/ă în anul luna ziua 
în localitatea județul/sectorul țara 
posesor al actului de identitate: seria nr. eliberat de 
la data domiciliat/ă în localitatea 
strada nr. bl. scara etaj ap. cod poștal 
județ/sector absolvent/ă al 
 

Mă angajez să particip la cursul de specializare Expert informaţii pentru afaceri în vederea obținerii certificatului de absolvire pentru ocupația 
“Expert informaţii pentru afaceri”, cod COR 242217. 
 

Date de contact 
Nume: Prenume: 
Strada: Nr.: 
Localitate: Sector/Județ: Cod Poștal: 
E-mail: Tel.: Fax: 
 

În cazul în care doriți ca factura să se emită pentru o persoană juridică, vă rugăm să completați tabelul de mai jos: 
 

Denumire instituție/companie: 
Adresa: 
Localitate: Județ/Sector Cod poștal: 
Email: Tel: Fax: 
Nr. Reg. Com.: CIF: 
Banca: Cont: 
Reprezentată prin: Având funcția de: 
 

Plata cursului se poate face prin ordin de plată/mandat poștal către SC Integrated Corporate Strategic Services SRL, Str. Aleksandr 
Sergheevici Pușkin, nr.10, et.4, C27, sec.1, București, cod poștal 011996, R.C. J40/1881/2011, CIF RO28063793, cont RON IBAN:  
RO15INGB0000999902336401, deschis la ING Bank. 
 
Formularul de înscriere însoțit de copie după actul de identitate, C.V., copie după ultima diplomă de absolvire (studii superioare) și după 
certificatul de naștere se vor trimite pe adresa de e-mail office@icssromania.ro. 
 
Pentru informații suplimentare vizitați site-ul http://www.icssromania.ro/ . 

Data: 
 
 
 
 
 
 
 

Semnătura: Ștampila: 
 
 

SC Integrated Corporate Strategic Services SRL (ICSS) este operator de baze de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu numărul 25195. 
 

ICSS este înregistrat la Autoritatea Națională pentru Calificări cu numărul 0009609. 

ICSS prelucrează datele cu caracter personal furnizate prin completarea acestui formular de înscriere în scopul implementării şi derulării cursului de formare 
profesională la care v-aţi înscris precum şi în scop statistic și de marketing. 
 
 
 
 

mailto:office@icssromania.ro
http://www.icssromania.ro/


 

Completând acest formular vă exprimați în mod expres şi neechivoc consimţământul pentru ca datele personale furnizate să fie prelucrate de către ICSS. 
Termenul de stocare a datelor cu caracter personal furnizate este stabilit de Anexa 1 la Instrucțiunea nr.3/23.10.2017 emisă de Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale. 
Vă rugăm să vă exprimați consimțământul privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru activitatea de informare în legătură cu 
viitoarele cursuri organizate de ICSS.  
 

  DA   NU  

Conform Legii nr. 677/2001 și al Regulamentului UE 679/2016 beneficiaţi de dreptul la acces, rectificare, ștergere, restricționare, opunere și la portabilitatea 
datelor cu caracter personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată trimisă pe adresa de e-mail 
office@icssromania.ro.  Termenul de maxim soluționare este de 30 de zile. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fața unei 
autorități de supraveghere.  


