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ANUNȚ EVENIMENT CULTURAL - EDUCATIV 
HARPISSIMA PLOIEȘTI 2020 

EVENIMENT: HARPISSIMA PLOIEȘTI 2020 
PERIOADA: 24 - 26 aprilie 2020 
ADRESA EVENIMENTULUI: COLEGIUL DE ARTĂ „CARMEN SYLVA“ PLOIEȘTI 
ORGANIZATORI: 
Salvi Harps, Lyon & Healy și Asociația Harpiștilor din România 

În perioada 24 - 26 aprilie 2020, o nouă ediție a evenimentului cultural - educativ HARPISSIMA 
va avea loc la Colegiul de Artă „Carmen Sylva“ din Ploiești.  
Salvi Harps, Lyon & Healy și Asociația Harpiștilor din România organizează acest eveniment 
ce va cuprinde: concerte, cursuri de măiestrie pentru harpă, o conferință și o expoziție de harpe de 
concert și harpe celtice. 

Cursurile de măiestrie (harpă) vor fi susținute de două harpiste de prestigiu:  
Lucia Bova și Maria Bîldea. 

Participarea activă în cadrul Concertului de Deschidere și a Cursurilor de Măiestrie susținute de 
cele două profesoare este gratuită, în limita locurilor disponibile și se va face doar după 
completarea și trimiterea FIȘEI DE ÎNSCRIERE pe ambele adrese de email menționate mai jos: 
Maria Sofroni - Reprezentant Salvi Harps, Lyon & Healy: maria@salviharps.com 
Roxana Moișanu - Reprezentant Asociația Harpiștilor din România: 
asociatiaharpistilor@gmail.com  

Data limită de înscriere: 03 aprilie 2020 
Cererile primite după această dată nu vor mai fi luate în considerare. 
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Concertul de Deschidere va avea loc pe 24 aprilie 2020, orele 18:30 

Cursurile de măiestrie vor avea loc conform programului de mai jos: 

Sâmbătă, 25 aprilie 2020 
09:00 - 12:00 și 13:00 - 18:00 
Duminică, 26 aprilie 2020 
09:00 - 12:00 și 13:00 - 18:00 

Intrarea publicului va fi liberă în limita locurilor disponibile. 

ORGANIZARE 

Coordonatori eveniment HARPISSIMA: 

Maria Sofroni - Reprezentant Salvi Harps, Lyon & Healy 
Responsabilă de vânzări și marketing 
Mobil: +39 366 5859 024, Tel. Fix +39 0175 270515 
Pentru procurare corzi, accesorii, harpe și orice alte informații în legătură cu Salvi Harps și Lyon 
& Healy, vă rugăm să trimiteți email la: maria@salviharps.com 
https://www.salviharps.com 

 

Roxana Moișanu - Reprezentant și Președinte fondator Asociația Harpiștilor din România 
Responsabilă planificare, comunicare, Social Media 
asociatiaharpistilor@gmail.com  
https://asociatiaharpistilordinromania.ro 
https://www.facebook.com/asociatiaharpistilordinromania/ 

Florin Dinu - Reprezentant și Vicepreședinte fondator Asociația Harpiștilor din România 
Responsabil de logistică  
Pentru detalii legate de cazare și rezervări, vă rugăm să trimiteți un email în cel mai scurt timp 
posibil, cu perioada pentru care solicitați acest lucru (dată sosire - dată plecare), la: 
florinmdinu@yahoo.com 
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FIȘĂ DE ÎNSCRIERE HARPISSIMA PLOIEȘTI 2020 

NUME ȘI PRENUME: 

____________________________________________________________________ 
ORAȘ:  

____________________________________________________________________  
TEL/MOBIL ȘI EMAIL: 

____________________________________________________________________ 
DATA NAȘTERII: 

____________________________________________________________________  
NUME PROFESOR, INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ANUL DE STUDIU: 

____________________________________________________________________ 

Aplic pentru participarea la proiectul cultural - educativ HARPISSIMA PLOIEȘTI 2020 din 
perioada 24 - 26 aprilie 2020. 

Completați mai jos informațiile în funcție de programul ales. Optez pentru: 

CONCERTUL DE DESCHIDERE AL PARTICIPANȚILOR  

MASTERCLASS 

CONCERTUL DE DESCHIDERE AL PARTICIPANȚILOR (elevi/studenți) 

Vineri, 24 aprilie 2020, orele 18:30 
Titlu și compozitor piesă interpretată (cca. 5’) 

____________________________________________________________________ 
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MASTERCLASS 

Timpul de lucru alocat pentru fiecare elev/student este de cca. 10 - 15 minute, prin urmare ar fi 
indicat să se prezinte o piesă de maximum 5 minute. 
Fiecare elev/student are obligația de a avea cu el partitura piesei pe care o va lucra în cadrul cursului 
de măiestrie. 

Optez pentru: 

Sâmbătă 25 aprilie 2020, 09:00 - 12:00; 13:00 - 18:00 - Curs de măiestrie 

Duminică 26 aprilie 2020, 09:00 - 12:00; 13:00 - 18:00 - Curs de măiestrie 

Titlu și compozitor piesă interpretată (cca. 5’) 

____________________________________________________________________ 

Împreună cu Fișa de Înscriere completată, se vor trimite Cv-ul și fotografia participantului pe 
ambele adrese de email: 
maria@salviharps.com (Maria Sofroni) și  asociatiaharpistilor@gmail.com (Roxana Moișanu) 
până cel târziu 03.04.2020 
(CV-ul trebuie să includă obligatoriu numele profesorului, instituția de învățământ și anul de studiu 
al elevului/studentului). 

Îmi dau acordul ca organizatorii să utilizeze în interesul promovării fiului/fiicei mele și a 
evenimentului: CV-ul, fotografia, lucrările şi/sau înregistrările audio/video cu fiul/fiica mea din 
cadrul proiectului cultural - educativ HARPISSIMA PLOIEȘTI 2020,  din perioada 24 - 26 
aprilie 2020, fără nici un fel de restricţie sau obligaţie financiară. (semnătura părintelui este 
necesară doar în cazul în care copilul este minor). 

Semnătură părinte,                                                                     Data, 

____________________________________________________________________ 

Semnătură participant,                                                               Data, 

____________________________________________________________________ 

Vă rugăm bifați căsuța de mai jos în funcție de preferințe: 
 

Doresc să primesc informații (newsletter) cu ultimile noutăți de la Salvi Harps și Lyon & 
Healy 
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Acord/Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal  

 Asociația Harpiștilor din România, Înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la 
nr. 64 din 07.06.2016, C.I.F. – 36227803, reprezentată legal de Roxana Moișanu – Președinte 
fondator, colectează şi procesează datele personale ale participanților la evenimentul cultural-
educativ „Harpissima Ploiești 2020“ cu scopul înscrierii acestora la cursurile de măiestrie la harpă 
și Concertul de Deschidere al evenimentului. 

 În vederea realizării acestui tip de prelucrare a datelor cu caracter personal, prin prezentul 
Acord/Consimţământ se explică persoanei vizate modul în care datele personale sunt utilizate şi 
scopul în care acestea sunt folosite în vederea obţinerii consimţământul acestuia cu privire la 
prelucrare.  

I. INFORMARE  

A. Categoria de date cu caracter personal prelucrate:  

1. Nume și prenume 
2. Nr. telefon 
3. Adresa poșta electronică (Email) 
4. Data nașterii 

B. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal:  

Asociația Harpiștilor din România (AHR) colectează și prelucrează datele dumneavoastră 
enumerate la pct. A, în următoarele scopuri:  

1. în scopul înscrierii participanților la cursurile de măiestrie la harpă și Concertul de 
Deschidere al evenimentului „Harpissima Ploiești 2020“ 

2. în scopul transmiterii de informații prin intermediul newsletter-urilor 

Newsletter-urile se trimit prin poșta electronică. 
Informațiile legate de evenimentul Harpissima vor fi trimise prin poșta electronică (email). 
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C. Datele cu caracter personal enumerate la pct. A pot fi transmise către următorii destinatari:  

autoritățile/instituțiile statului   

D. Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal  

În vederea prelucrării datelor personale în scopul/scopurile menţionate la pct.B, datele cu caracter 
personal menţionate vor fi prelucrate de AHR până la retragerea consimţământului dumneavoastră.  

E. Drepturile pe care le are persoana vizată în ceea ce privește datele cu caracter personal.  

În conformitate cu prevederile şi în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 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 (Regulamentul general privind 
protecția datelor) şi de legislaţia naţională, puteţi exercita următoarele drepturi:  

• a)  dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;  
• b)  dreptul la rectificare/actualizare a datelor atunci când acestea sunt inexacte/ incomplete;  
• c)  dreptul la ștergerea datelor;  
• d)  dreptul la restricționarea prelucrării datelor;  
• e)  dreptul la portabilitatea datelor (transferul datelor personale proprii către un alt operator  

de date personale desemnat de dumneavoastră);  
• f)  dreptul la opoziție la prelucrare;  
• g)  dreptul de a depune o plângere la operator și/sau la autoritatea de supraveghere privind  

protecția datelor (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter  
Personal);  

• h)  dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor  
personale, la care ați consimțit anterior;  

• i)  dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator.  

F. Vă informăm că datele pe care ni le oferiţi vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile  
legislaţiei naţionale privind protecţia datelor cu caracter personal, cu prevederile 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 (regulamentul general privind protecția 
datelor). 

G. Pentru informații suplimentare cu privire la protecția datelor cu caracter personal prelucrate 
pe baza prezentului consimțământ și cu privire la modalitățile prin care puteți exercita drepturile 
menționate la pct. E, puteți utiliza următoarele modalități:  
transmiterea unui mesaj la adresa de poștă electronică: asociatiaharpistilor@gmail.com  
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II. ACORD/CONSIMTĂMÂNT  

Subsemnatul/a …………………………………………………., în calitate de participant în cadrul 
evenimentului cultural-educativ „Harpissima Ploiești 2020“, am luat la cunoștință informațiile din 
prezentul document și: 

DA sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul/scopurile prevăzute la pct. B  

NU sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul/scopurile prevăzute la pct. B  

Data,  

………………………..……… 

 
Participant (Nume/Prenume) 

 
………………………..……… 

  
Semnătura 

………………………..……… 

 
  


