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Anexa 2
Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 - Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii
Domeniul major de intervenţie: 2.1 – Tranziția de la școală la viața activă
Titlul proiectului: „Construieste-ți practic profesia juridică din facultate!”
Contract nr POSDRU/161/2.1/G/132586
Operator de date cu caracter personal - Înscris în Registrul Autorităţii Naţionale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 17750

CERERE TIP DE ACORDARE A SUBVENŢIEI
Subsemnatul/a

................................................................................................

[Nume și prenume], identificat cu Buletin de identitate / Cartea de identitate
seria ........ nr. ...................., eliberat de .............................................., la data de
........................, Cod numeric personal .........................................., domiciliat/ă în
judeţul

............................................,

localitatea

......................................,

str.

..................................................., nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. .....,
cunoscând dispoziţiile art. 326 Cod Penal, cu privire la fals în declaraţii,
menţionez că nu am beneficiat de alte tipuri de subvenţii pentru activităţi de
consiliere şi orientare în profesie din alte proiecte finanţate POSDRU şi solicit
acordarea subvenției în cadrul proiectului “ Construieste-ți practic profesia
juridică din facultate!”- ID 132586, în concordanță cu criteriile de acordare a
subvențiilor, stabilite prin Metodologia de acordare a subvenţiei, ale cărei
prevederi le-am luat la cunoștință.
Totodată, declar că sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate în
Formularul de înregistrare din cadrul proiectului „Construieste-ți practic profesia
juridică din facultate!” să fie utilizate în conformitate cu Directivei CE/95/46
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr.
677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
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caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea
datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor
electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.
Menționez că am participat la activitatile de consliere şi orientare în
profesie, în perioada ............................................., în cadrul Grupei nr. .......
COP.
De asemenea, în baza condițiilor de eligibilitate privind acordarea
subvenției, consider că pot fi declarat/declarată

beneficiar/ă a

subvenției.
Pentru plata sumei stabilite de 500,00 RON de către Universitatea
Spiru Haret, atașez la prezenta cerere/declarație următoarele:
- copie simplă după Cartea de Identitate
- document privind contul IBAN în care să se efectueze transferul
subventiei (daca este cazul);
- solicit plata subventiei in numerar, de casieria Universitatii Spiru
Haret;
Data
...........................................

Semnătura
...........................................

