
 

 
 

Anexa 7 la Metodologia de selecție a grupului țintă  

 

 

CONSIMŢĂMÂNT de utilizare a datelor personale 

(ELEV MAJOR) 

 
 

Subsemnatul/a _______________________________, CNP _____________________, domi-

ciliat/a in _________________, str. _________________________, nr. ____, ap. _____tel. fix: 

__________________, tel. mobil __________________, e-mail: 

________________________ elev(ă) la Liceul 

______________________________________                                           beneficiar/ă  al/a 

proiectului  “Consiliere profesionala si stagii de practica in domeniul constructiilor pentru 

elevii din regiunea Nord-Vest”, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020, am luat la cunoștință de necesitatea de a furniza datele 

mele personale pentru atingerea obiectivelor proiectului precum și despre obligația ASOCIA-

TIEI GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA VALEA VELJ (GAL VALEA VELJ) și a partene-

rilor sai din proiect: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA "TARA BEIUSULUI" 

si  SC CORPORATIVE CONSULTING SRL de a prelucra aceste date conform legislației în 

vigoare.1 

 ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA VALEA VELJ (GAL VALEA 

VELJ), ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA "TARA BEIUSULUI" si  SC COR-

PORATIVE CONSULTING SRL, vor colecta, următoarele date: 

- Date de identificare (nume, prenume, CNP, data nașterii, gen);  

- Date de contact (domiciliu de reședință, domiciliu de corespondență, numere de telefon, 

adrese de e-mail);  

- Date privind statutul pe piaţa muncii;  

- Vârsta;  

- Date privind nivelul studiilor;  

 
1 Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 – 
Regulamentul general privind protecția datelor și Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicarea a Regulamentului 
UE 2016/679. 
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- Date privind apartenența la un grup vulnerabil/dizabilități/situația în gospodărie (mi-

grant, origine străină, grup minoritar (inclusiv comunități marginalizate cum ar fi ro-

mii), dizabilități, persoană defavorizată (altele), persoană fără adăpost sau care este 

afectată de excluziune locative, situația la nivelul gospodăriei);  

- Date privind locul de domiciliu (urban/rural). 

 

Consimt în mod expres și neechivoc ca datele sale cu caracter personal să fie stocate, 

prelucrate și utilizate, în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare, prin orice 

mijloace de către solicitantul principal ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA VA-

LEA VELJ (GAL VALEA VELJ) şi partenerii din proiect: ASOCIATIA GRUPUL DE AC-

TIUNE LOCALA "TARA BEIUSULUI" si SC CORPORATIVE CONSULTING SRL 

precum şi de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman și 

de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări asupra modului de utilizare a finanțării 

nerambursabile. 

 

 Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de 

a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că 

nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor 

conţinute în dosarul de înscriere, garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi 

complete şi mă angajez ca, în eventualitatea modificărilor survenite pe perioada derulării cursu-

rilor, a datele personale care fac obiectul dosarului de înscriere depus (reînnoirea cărţilor de 

identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei de domiciliu etc.), să anunţ Responsabilul 

selecţie şi monitorizare sub-grup ţintă şi să aduc o copie a actelor doveditoare.  

 

Notă: Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevede-

rile Regulamentului UE 679/2016 – Regulamentul general privind protecția datelor și Legea 

nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicarea a Regulamentului UE 2016/679. 

 

 

Data:__________________       Semnatura, 

         _____________________ 


