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FORMULAR DE ÎNSCRIERE  
CURS AUTORIZAT DE SPECIALIZARE ÎN FACILITY MANAGEMENT  

SESIUNEA PRIMAVARA - 2023 
 

DENUMIRE: Curs Autorizat de Specializare în Facility Management, format online 
PERIOADA: Martie 2023 – Mai 2023 (începând cu 15 Martie 2023). Cursuri online, câte 3 ore/zi. 

DATE SOCIETATE: 
Nume societate:  

Adresa:  
 
 

Nr. Reg. Com:  CUI:  
Cont IBAN:  
Banca:  

Telefon:  Email:  

 
 
TARIF PARTICIPARE: (+ 19% TVA)    6.500 RON/PERS   

                                                4.900 RON/PERS pentru membrii ROFMA 
PARTICIPANȚI:  
Nume:  Funcție:  

Tel:  Email:  
 

Nume:  Funcție:  

Tel:  Email:  
 

Nume:  Funcție:  

Tel:  Email:  
 
Prezenta reprezintă comandă fermăși ține loc de contract între părți (în cazul în care în prealabilnu există un alt contract 
încheiat). 
 
Firma..............................................                                                                     Data:                                          
Prin reprezentant legal  
 
Semnătura 
 
 
Condiții de înscriere: După completarea acestui formular, vă rugăm să-l returnațila e-mail sabina.usurelu@rofma.ro. Pe baza acestuia se 
întocmește factura proforma.Locul la curs este rezervat numai în momentul confirmăriiplății facturii proforma sau aparițieiîn extrasul de cont ROFMA 
a contravalorii aferente. Factura fiscală va fi transmisa online. 
 
Condiții de anulare a participării: Odatăînscrise la curs, persoanele se pot retrage cu cel puțin3 zile lucrătoareînainte de data începeriiacestuia. 
Dacă retragerea se face în mai puțin de 3 zile lucrătoare, se va percepe o penalizare de 100% din valoarea tarifului de participare. Înlocuirea 
persoanelor participante este permisă. 
 
În contextul încheierii și executării prezentului contract, fiecare parte are calitatea de operator independent de date, în sensul prevăzut de 
Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 679/2016 (GDPR). Pentru clarificare, ROFMA are calitatea de operator independent de date, 
inclusiv în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților la cursul ce face obiectul acestui formular de contract (Curs 
Autorizat de Specializare în Facility Management, format online), revenindu-I, în aceasta calitate, toate obligațiile, garanțiile și răspunderile 
prevăzute de GDPR pentru operatorii independenți de date. 


