
   
 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

Axa prioritară 6: “Educație și competențe” 

Titlu proiect ”VIITOR-ANTREPRENOR - creşterea participării studenţilor din categorii vulnerabile la programe de studii de 

licenţă prin  cadre inovative antreprenoriale” 

Cod SMIS 2014+: 125160 

ANEXA 5 

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT 

cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Subsemnatul/a………………......................................................., cu domiciliul/reședința în 

...................................................................................., născut/ă la data de ..................................., 

buletin/ carte de identitate seria .............., nr:.............., CNP ............................................, în calitate 

de participant în cadrul procedurii de selecție a grupului țintă aferent proiectului POCU, cu titlul     

”VIITOR-ANTREPRENOR - creşterea participării studenţilor din categorii vulnerabile la programe 

de studii de licenţă prin  cadre inovative antreprenoriale”, număr de identificare contract 

POCU/379/6/21/125160, implementat de către: Universitatea ”Valahia” din Târgoviște – Lider, 

Universitatea din București - Partener 1, Universitatea din Oradea - Partener 2, declar pe propria 

răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele cu caracter 

personal pe care le-am introdus în Formularul individual de înregistrare a grupului țintă, iar aceste 

date corespund realității. 

Prin prezenta declar că sunt de acord ca datele cuprinse în prezenta Declarație și în 

Formularul de înregistrare la proiect să fie utilizate în conformitate cu Legea 677/2001 privind 

protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 

acestor date, cu prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice transpusă în legislația națională prin 

Legea 506/2004. 

Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a 

obține avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsit conform legii, declar că nu am 

furnizat informații false în documentele prezentate și îmi asum responsabilitatea datelor conținute în 

dosarul de candidatură, garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte și complete și mă 

angajez ca, în eventualitatea unor modificări survenite în datele personale care fac obiectul 

dosarului de candidatură depus, să anunț echipa de proiect și să aduc o copie a actelor doveditoare. 

Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 

    

 

 

 Data,                               Semnătura, 
 


