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Fișă de înscriere 

în programul internațional de instruire în restaurarea patrimoniului construit la Castelul Bánffy din 
Bonțida, 2022 

 

Nume: * 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Sex: * 

 feminin 
 masculin 

 
Adresă: * 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
E-mail: * 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Telefon: * 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Data și locul nașterii: * 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Sfera de activitate actuală (dacă sunteți student, vă rugăm scrieți numele universității și facultatea, 
precum și specializarea): * 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Studii și calificări: * 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Experiență în domeniu: * 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
În ce domeniu doriți curs de specializare? * 
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 Zidărie, restaurare de bolți (6 zile), tehnici murale (frescă, secco, sgraffito, stuc, marmorino – 2 
zile) 

 Tâmplărie tradițională și restaurare mobilier vechi 
 Pietrărie (numai în Modulul 2) 

 
Aș vrea să particip la următorul modul: * 
 

 Modulul 1: 31 iulie -13 august 2022 
 Modulul 2: 14-27 august 2022 

 
Boli sub tratament (dependență de medicamente etc.), fobii (rău de înălțime etc.) sau alergii: * 
 
…………………………………………………………………………………………………………........................................................... 
 
Grupa sanguină: * 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Referințe (vă rog două persoane de referințe): * 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
De anunțat în caz de situații speciale (nume și număr de telefon): *  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Conform regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, Prestatorul are obligația de 
administrare în condiții de siguranță, transparență și numai în scopurile specificate, datele Beneficiarului 
cu caracter personal. În scopul participării dvs. la cursurile practice de instruire în restaurarea 
patrimoniului construit, Prestatorul va colecta datele cu caracter personal și informațiile de mai jos din 
partea Beneficiarului. Datele colectate: exclusiv cele cerute în prezentul formular. *  
 

 Sunt de acord  
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