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FORMULAR INSCRIERE CURSURI 

ESTETICÃ ŞI ÎNFRUMUSEŢARE 

 

□ Curs Coafor                                                       

□ Curs Machiaj (Make up Artist)    

□ Curs Machiaj – modul Avansat  

□ Curs Machiaj – Tehnica Creionului 

□ Curs Machiaj – Tehnica Acuarelei 

□ Curs Machiaj – Tehnica Aerografului                     

□ Curs Masaj            

□ Curs Cosmeticã      

□ Curs Aplicare Gene False    

 

□ Curs Frizer      

□ Curs Tatuaj Cosmetic -Microblading 

□ Curs Stilist Protezist Unghii         

□ Curs Stilist Protezist Unghii Portelan – 

tehnica acryl                                   

□ Curs Manichiurã Pedichiurã 

□ Curs Aplicare Ojã Permanentã 

□ Curs Picturã pe Unghii – Nail Art              

□ Curs Pensat Profesional                                              

 

□ Alte Cursuri ______________________________________________________ 

 SUBSEMNATUL/A: Nume şi Prenume ____________________________________________ 

CNP:__________________________, posesor al actului de identitate seria___ nr.__________,  

nr. telefon ________________, email____________________________________________ 

absolvent al: □ liceu ;  □ scoala postliceala;  □ invatamant superior 

 
DATE COMPANIE PENTRU FACTURARE (DACÃ ESTE CAZUL) , Denumire Companie: 
____________________________________, Nr. Reg. Comertului: J__/_______/________ , 
Cod Fiscal: _________, Cont IBAN: ___________________________, Banca: ____________,  
Adresa de facturare: _________________________________________________________ 
 
TAXA DE PARTICIPARE, __________________ DIN CARE AVANS ____________ 
Plata se poate face şi prin virament în  Cont bancar : RO68BTRL00301202E45313XX 
deschis la BANCA TRANSILVANIA; Cont Trezorerie: RO15TREZ0465069XXX011925 
 
    Semnătura:                          Data: 
_______________       ________________ 
 
Am luat la cunoştinţă de toate informaţiile prevăzute la art. 12 din Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Cunosc drepturile ce-mi sunt conferite de Legea 
nr.677/2001 (inclusiv dreptul la acces, de intervenţie şi de opoziţie) şi sunt de accord ca aceste date să fie prelucrate numai în 
condiţiile stabilite la art.8 din Legea nr.677/2001. 
Rãspundere: Semnarea prezentului formular reprezintã o comandã fermã de participare curs. 
Amânare: În cazul în care nu s-a întrunit numarul minim de participanti, Profesional New Consult îşi rezervã dreptul de a amâna cursul, situaţie 

în care vã puteţi exprima opţiunea de a participa la următorul curs programat sau să primiţi banii achitaţi ca avans. Dupã începerea cursului, 

avansul nu mai poate fi returnat. La finalizarea cursului, absolventul poate solicita o adeverinţã doveditoare a faptului cã a parcurs programul 

de formare profesionalã, certificatul de absolvire/calificare se elibereazã în maxim 3 luni dupã susţinerea examenului. 


