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FORMULAR DE ADERARE 

 

I. DATE PERSONALE 

 

Subsemnatul/a, ………………………….……………………………………. , legitimat/ă cu CI/BI Seria ……, Nr. ……………, 

eliberat de …….…………………………………, la data de ……………………………… , având CNP ………………………….., 

cu domiciliul stabil în (se precizează adresa completă): ….…………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………………......................................……………………………… 

Telefon de contact: ……………………………………………………………….. E-mail (pentru corespondență, informări 

și consultări periodice): ……………………………………………………….……………………………………………………….………… 

II. EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

 

Absolvent/ă a Facultății………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Universitatea ………………………..……………………………………………………………………………………………………………….. 

Specializarea …………………………………………………………………………………….Anul obținerii licenței…………..….… 

Alte formări relevante (titlul și tipul, numele organizației emitente, specializarea, anul finalizării): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

III. INFORMARE GDPR:  
Prin prezenta, declar că îmi sunt cunoscute drepturile și obligațiile care îmi revin, ca urmare a aplicării Regulamentului 
2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 
libera circulație a acestora. Îmi exprim acordul ca Asociația Consilierilor Români (ACROM), prin reprezentații autorizați și în 
conformitate cu prevederile legale, să aibă acces și să prelucreze date cu caracter personal care mă privesc. Datele 
prelucrate țin de statutul de candidat/membru al ACROM, fiind: date din CV-ul transmis, în vederea validării candidaturii, 
date personale, precum numele și prenumele, CNP, adresă, studii, date de contact, precum e-mail și telefon. Prelucrarea 
informațiilor de către ACROM se va face cu respectarea confidențialității și în scopul atingerii obiectivelor formulate în 
Statutul Asociației Consilierilor Români. Sunt conștient că anumite informații (numele și prenumele, ariile de expertiză, mail 
de contact) pot fi făcute publice, prin înscrierea mea personală în Catalogul național al consilierilor și sunt de acord cu acest 
lucru. ACROM va procesa datele cu caracter personal menționate, exclusiv pentru îndeplinirea scopurilor și obiectivelor 
menționate în Statutul și Actul Constitutiv al Asociației Consilierilor Români. Asociația Consilierilor Români va lua toate 
măsurile legale pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal, atât în cazul existenței unor sub-procesatori 
(servicii de contabilitate sau de natură legală, de exemplu), cât și în privința asigurării securității acestora. 

Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai 
sus, în scopurile descrise în prezenta. 

 

Data:         Semnătura, 

 


