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DECLARAŢIE PRELUCRARE DATE PERSONALE 
 
 

Subsemnatul/a (nume,prenume) .................................................................................. ,domiciliat(ă) 

în       localitatea       …………….………............……..…,       judeţul….…………………,       strada 

…………………………….,posesor al CI/certificat de naștere seria…..……,numărul… ............. ,eliberată 

de……………..., la data de………………….., CNP ...................................................... , 

îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Ministerul 

Educaţiei, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Proiectului 

Erasmus+Sărbători în Europa - Să sărbătorim Europa! (Feiern in Europa - lasst uns Europa feiern),  

cu numărul de referință 2019-1-DE03-KA229-059676_3. 

De asemenea, îmi exprim acordul cu privire la posibilitatea utilizării tuturor materialelor în care figurez eu 

(video, audio, foto), materiale care au fost realizate în cadrul proiectului Erasmus+Sărbători în Europa - Să 

sărbătorim Europa! (Feiern in Europa - lasst uns Europa feiern), cu numărul de referință 2019-1-DE03-

KA229-059676_3, în activităţi de diseminare, produse finale, articole de presă, site-ul proiectului, albume de 

proiect, și alte activităţi aferente parteneriatului. 

 
 

Data:   Semnătura:    

 
Semnătura părinte/tutore pentru elevii minori: 
                                                                                                _______________________________ 
 

 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educației si Formării Profesionale (ANPCDEFP) – Unitatea de Implementare a 

ProiectelorErasmus+), în scopul implementării activităţilor specifice proiectului Erasmus+Sărbători în 

Europa - Să sărbătorim Europa! (Feiern in Europa - lasst uns Europa feiern), cu numărul de referință 

2019-1-DE03-KA229-059676_3. 
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CERERE ÎNSCRIERE CONCURS SELECȚIE CADRE DIDACTICE 

 
 

Programul Erasmus+ 
Sărbători în Europa - Să sărbătorim Europa!  
(Feiern in Europa - lasst uns Europa feiern) 

Proiect Erasmus+  2019-1-DE03-KA229-059676_3 

 
 

Subsemnatul/a _______________________________cadru didactic _______________  

La Liceul Teoretic ,,LucianBlaga”, Cluj-Napoca, specializarea __________________, doresc să 

particip la concursul de selecţie în vederea participării la mobilitatea transnațională din 

Germania (Witzenhausen), în perioada  6 aprilie – 10 aprilie 2022. 

 

Anexez în dosar următoarele documente: 

- cerere-tip de participare la mobilitate 

- scrisoare de intenție 

- CV în format european 

- acord privind utilizarea datelor personale și a imaginii personale în cadrul 

activităților/produselor proiectului/site/forum 

- extras cod IBAN, în Euro, la Banca Transilvania 
 
 
Data Semnătura 

 
 


