
                                                                                                                   

                 

 
 
 

Formare, Adaptare, Inovare  pentru Resurse Umane Competitive - COD SMIS 118040 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 

FORMARE, ADAPTARE, INOVARE PENTRU RESURSE UMANE COMPETITIVE      Anexa 1 
Programul Operațional Capital Uman 
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 
Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă 
Prioritatea de investiții 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor la schimbare 
Obiectivul specific 3.8: Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane și 
de condiții de lucru imbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC / domeniilor 
de specializare inteligentă conform SNCDI 
Cod contract: POCU/227/3/8/118040 

Scrisoare de intenție înscriere proiect 

Subsemnatul/a, ____________________________________________________________________, cu domiciliul în 
_________________________________________________________________________________, având CNP 
__________________________________, îmi exprim acordul și disponibilitatea de a participa la activitățile derulate 
în cadrul proiectului FORMARE, ADAPTARE, INOVARE PENTRU RESURSE UMANE COMPETITIVE - cod SMIS 118040, 
cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondurile Europene Structurale și de Investiții prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014 – 2020, realizat și derulat de OK SERVICE CORPORATION S.R.L. – Beneficiar, în regiunile de 
dezvoltare Centru, Sud Muntenia, Sud – Est și Sud - Vest Oltenia și declar următoarele (bifați după cum este cazul): 

I.Ultima formă de învățământ absolvită (Scrieți “da”, în caseta corespunzătoare): 

Studii medii fără Bacalaureat  Studii medii cu Bacalaureat  

Studii superioare fără Licență  Studii superioare cu Licență  

II.Poziția Dvs. în cadrul societății (Scrieți “da”, în caseta corespunzătoare pentru primele 3 opțiuni) : 

Acționar  Administrator  Asociat   Manager  
departament:* 

 

* [vă rugăm specificați denumirea departamentului pe care îl conduceți]*  
DACĂ SUNTEȚI MANAGER DEPARTAMENT RESURSE UMANE COMPLETAȚI ANEXA 2  

III.Datele societății în cadrul căreia activați: 

Denumire societății  

CUI  

Adresă sediu social  

Adresă punct de lucru (dacă este cazul)  

Codul CAEN principal al societății  

Codurile CAEN secundare autorizate ale 
societății (dacă este cazul) 

1. 3. 

2. 4. 

IV.Principalele două cursuri de interes pentru Dvs. în ordinea preferinţelor, notând cu 1 prima opţiune, respectiv 
 cu 2 a doua opţiune: 

Competențe antreprenoriale  Managementul performanței   

Manager inovare (doar cu studii superioare)  Analiza poziției și a performanței  

Management strategic  Management și leadership  

Management financiar  Comunicare și negociere  

Fiscalitate. Aspecte practice  Mini MBA  

Eficiență economică și controlul de gestiune  

 
Data: 
Nume:        Semnătură: 
Nr. telefon: 
Adresa de mail: 



 

Titlu proiect: Formare, Adaptare, Inovare pentru Resurse Umane Competitive  
Cod SMIS  118040 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional  
Capital Uman 2014-2020. 

ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

NUME:  

 

PRENUME: 

 

ADRESĂ: 

 
Consimt în mod expres și neechivoc – în conformitate cu Regulamentul UE2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016, cu privire la protecția persoanelor fizice, a prelucrării datelor cu caracter personal și a 

liberei circulații a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46, denumită pe scurt GDPR - ca firma SC OK SERVICE 

CORPORATION SRL, să prelucreze în scris, verbal, online, telefonic, datele cu caracter personal, care sunt oferite către 

SC OK SERVICE CORPORATION SRL, în scopul realizării raporturilor contractuale pentru Proiectul cofinanțat din Fondul 

Social European prin Programul Operațional Capital Uman “Formare, Adaptare, Inovare pentru Resurse Umane 

Competitive – COD SMIS 118040”, iar în baza legislației în vigoare, acestea pot fi comunicate autorităților abilitate. 

  

Dacă nu s-a primit consimțământul sau acesta a fost revocat, datele personale nu pot fi utilizate de către SC OK 

SERVICE CORPORATION SRL. Prezenta notificare este concepută pentru informarea asupra prelucrării datelor cu 

caracter personal ale colaboratorilor SC OK SERVICE CORPORATION SRL și drepturile dvs, această procesare fiind în 

conformitate cu Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal și legislația în vigoare.  

 

Furnizarea următoarelor date, este necesară în vederea realizării contractului cu dumneavoastră și pentru a putea 

presta serviciile contractate, acestea fiind: nume, prenume, adresa, CNP, număr de telefon, adresa de e-mail.  

 

Facem mențiunea că nu se efectuează alte transferuri de datele cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția 

în care există obligația prin lege.  

 

Unele din datele dvs personale vor fi stocate până în momentul încetării relației contractuale, cu excepția cazului în 

care aveam obligația legală de a stoca in continuare datele dvs, în scopul de a le prezenta autorităților publice, de 

exemplu autorităților fiscale, iar altele vor fi șterse sau distruse conform Procedurii GDPR de prelucrare date 

personale din cadrul firmei SC OK SERVICE CORPORATION SRL.  

 

DATA:           SEMNATURA: 

   
PREZENTUL CONSIMȚĂMÂNT A FOST ÎNTOCMIT ÎN DOUĂ EXEMPLARE, CÂTE UNUL PENTRU FIECARE PARTE. 


