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FORMULAR ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ŢINTĂ 

Formular individual de înregistrare 

 

I. Informaţii personale: 
I.1. Nume participant (nume şi prenume) ____________________________________________ CNP 

______________________, adresa: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Telefon:_________________________E-mail:_________________________ 

 
I.2. Gen:   Masculin     Feminin  

I.3. Naţionalitate: română  alta(specificaţi)_________________ 

I.4. Vârstă (vârsta în ani împliniţi):  

 

II. Nivelul de instruire (nivelul ultimei instituţii de învăţământ absolvite): 

 

Instituţie de învăţământ superior 

 licenţă  

 master  

 doctorat  

Unitate de învăţământ terţiar non-universitar 

 Şcoală post-liceală  

 Şcoală de maiştri  

Unitate de învăţământ secundar 

 Învăţământ secundar superior  

- Filiera teoretică 

- Filiera tehnologică  

- Filiera vocaţională 

 

 

III. Apartenenţa la categoria considerată cu risc de abandon: 

 Media la bacalaureat mai mică sau egală cu 7  

 Familie cu venituri mici  

 Domiciliul în mediul rural  

 Persoană cu dizabilități sau boli cronice  

 Orfan de unul sau ambii părinți  

 Din centre de plasament, orfelinate, alte instituții similare  

 Etnie romă  

 Familie monoparentală  

 Cel puțin unul dintre părinți este plecat la muncă în străintătate  

 Înscris la două facultăți  

Altele (de specificat)  

 
IV. Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal: 

Subsemnatul/subsemnata ____________________________________________________________,domiciliat(ă) 

în _____________________________________________________, având CNP _________________________, în calitate 

de participant în cadrul proiectului  O șansă pentru viitor! Program de încurajare a studenților de la Facultatea de Istorie și 

Filosofie în vederea creșterii promovabilității organizat de Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeş-

Bolyai din Cluj-Napoca, consimt în mod expres şi neechivoc ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate prin orice 

mijloace, chiar și prin transmiterea către terți, în conformitate cu legislaţia naţională (Legea nr. 677/2001, Legea nr. 



506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, de către instituția publică de 

învățământ superior şi de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări asupra activității acesteia.  

Consimțământul exprimat liber și neechivoc acoperă prelucrările legitime de date operate de Universitatea Babeș-

Bolyai din Cluj-Napoca și de MEN-UMPFE, în calitate de organism finanțator, în perioada înscrierii și ulterior, în perioada 

participării la activitățile proiectului, inclusiv în ceea ce privește raportarea. De asemenea, consimțământul exprimat acoperă 

inclusiv prelucrările legitime de date operate de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca ulterior finalizării proiectului, 

în cazul în care acestea sunt impuse de prevederile legale, se realizează în interes public sau sunt destinate pentru activitățile 

normate ale autorităților și institutțiilor publice 

Înțeleg în totalitate și consimt asupra faptului că prelucrările de date operate de Universitatea Babeș-Bolyai din 

Cluj-Napoca se realizează în toate scopurile prevăzute de Legea nr. 1/2011 sau de legislația subsecventă acesteia, precum și 

în scopurile care derivă din misiunea instituției de ânvățământ superior sau sunt în strânsă legătură cu această misiune. De 

asemenea, înțeleg că pot exercita oricând și nerestricționat drepturile ce decurg din aplicarea articolelor 15-22 ale 

Regulamentului 2016/679/UE, asumând totodată eventualele urmări ale exercitării precizate. 

 

 

 

 
Subsemnatul (Nume Prenume) .............. ........................................... 
cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 292 din Codul Penal, declar 

pe propria răspundere că datele completate în prezentul formular corespund cu realitatea.   

 

 

Nume prenume 

Semnatura 


