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CONSIMȚĂMÂNT 
PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 
Subsemnatul/subsemnata <prenume, nume>............................................, posesor al 

CI.............................…, serie........nr….................… eliberat de .....................…., în calitate de 
........................................ al <denumire organizație>................................................................., în cadrul 
proiectului „POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă”, finanțat în cadrul apelului Programului 
Operațional Capacitate Administrativă, cod SIPOCA 251 / SMIS+ 111701, declar prin prezenta că sunt 
de acord ca Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) să fie autorizat prin 
compartimentele de specialitate ale AM POCA să proceseze datele mele personale, în cadrul activităților 
de instruire realizate prin POCA, în baza Regulamentului UE 679/2016 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), precum și prelucrarea, 
stocarea / arhivarea datelor conform normelor legale incidente.  

De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai 

sus menționat, cu furnizarea datelor personale, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de 

date publice cu scopul implementării contractul de finanțare încheiat în cadrul proiectului „POlitici în Turism 

pentru o Dezvoltare Durabilă”, finanțat în cadrul apelului Programului Operațional Capacitate 

Administrativă, cod SIPOCA 251 / SMIS+ 111701. 

Declar că am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679 / 2016, inclusiv 

despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, dreptul la acces la date, dreptul la 

ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la 

opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informații este sistemul electronic 

MYSMIS sau adresa de email …………………......... . 

Declar că am înțeles această declarație de consimțământ, că sunt de acord cu procesarea datelor 

mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.  

 
 
Nume și prenume (litere mari de tipar) ……………………  
 
Data:…………………..  
 
Semnătura ………………. 
 

 
 
Notă: 
În conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, autorităţile de management ale programelor 
operaţionale raportează informaţii referitoare la participanţii la activităţile aferente proiectelor finanţate din Fondul social 
european. Raportarea acestor informații în legătură cu participanții și entitățile finanțate din POCA se face în baza unor 
indicatori comuni de realizare și de rezultat, incluși în Anexa I a regulamentului sus-menționat. 
Datele colectate sunt utilizate exclusiv pentru a informa Comisia Europeană dacă proiectele finanţate se adresează în mod 
nediscriminatoriu grupului ţintă (definit drept totalitatea persoanelor cărora le sunt adresate activităţile desfăşurate în cadrul 

proiectului), identificat în respectivul program operaţional. 
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