
 

  

  
  

  

  

DECLARAŢIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE  

  

  

  

  

  

Subsemnatul/Subsemnata ___________________________________________________, CNP  

________________________________________________ domiciliat/ă în localitatea 

______________________________, str.__________________________, nr._____, ap.____, 

telefon/e-mail___________________/______________________________, născut/ă la data de 

__________________, în localitatea ________________________, judeţul ________________, 

naţionalitatea _______________, legitimat/ă cu BI/CI seria _____, nr.______ emis la data de 

__________________, declar pe propria răspundere că am luat la cunostinţă dispoziţiile Legii 

nr.677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si conţinutul informării Universităţii 

Babes-Bolyai Cluj-Napoca, cu privire la aceste date (informare aflată pe verso) şi declar că sunt de acord 

ca aceste date cu caracter personal, rezultate din prezenta declaraţie sau existente în baza de date a 

proiectului „Îmbunătăţirea interacţiunii Universităţii cu mediul de afaceri” să fie stocate, utilizate şi 

prelucrate.   

Declar şi semnez după ce am luat la cunoştinţă întregul conţinut şi am completat personal 

datele din prezenta declaraţie.  

  

  

  

Data,                                                                                                      Semnătura,  

  

  

  

Prezentul document a fost elaborat  în cadrul proiectului  POSDRU/156/1.2/G/134774 cu titlul „Îmbunătăţirea interacţiunii Universităţii cu mediul de 

afaceri”  
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INFORMARE  

  

            Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca prelucrează datele cu caracter personal cu privire la 

beneficiarii proiectului „Îmbunătăţirea interacţiunii Universităţii cu mediul de afaceri”, contract nr. 

POSDRU/156/1.2/G/134774, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr.677/2001, precum şi prevederile 

Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecţia vieţii private în 

sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr.506/2004.  

       Pe întreaga durată de implementare a proiectului  POSDRU/156/1.2/G/134774  cu titlul 

„Îmbunătăţirea interacţiunii Universităţii cu mediul de afaceri”,  Universitatea Babes-Bolyai 

ClujNapoca , în calitate de beneficiar al Contractului de finanţare   POSDRU/156/1.2/G/134774 , are 

obligaţia de a transmite către AMPOSDRU informaţii privind grupul ţintă al proiectului în conformitate cu 

Regulamentul Comisiei (CE) nr.1083/2006 de stabilire a prevederilor generale ale Fondului European de 

Dezvoltare Regională, Fondului Social European si Fondului de Coeziune şi, totodată, de a prezenta 

aceste informaţii şi  organelor de control abilitate.  

      În acest sens, în calitate de beneficiar,  Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca va centraliza şi 

transmite informaţii privind grupul ţintă, utilizând următoarele criterii: nume si prenume, CNP, adresă, 

telefon, e-mail, gen, naţionalitate, vârstă, nivel de instruire, statut pe piaţa muncii, apartenenţa la un 

grup vulnerabil, conform formularului standard furnizat de AMPOSDRU.  

      În vederea realizării obiectivelor propuse şi îndeplinirii condiţiilor mai sus menţionate, în calitate de 

beneficiar, persoana din grupul ţintă al proiectului are obligaţia de a furniza datele personale, cu 

respectarea dispoziţiilor legale.  

       Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca este înregistrată ca operator de date cu caracter personal, 

prin înregistrarea cu nr. 5.533/16.07.2007 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor 

cu Caracter Personal. Prelucrarea  datelor rezultate din prezenta declaraţie sau existente în baza de date 

a proiectului „Îmbunătăţirea interacţiunii Universităţii cu mediul de afaceri”, se fac în baza 

prevederilor art.1, lit.a, e din Decizia nr.100/2007 privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară 

notificarea prelucrării unor date cu caracter personal.  
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