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Anexa 1b

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 1

I. Date personale reprezentant legal (părinte/tutore)
Subsemnatul(a), ________________________, născut(ă) la data de ____________, domiciliat(ă) în
localitatea ________________________, str. ________________________ nr. ____________ bl.
____________, sc. ____________, ap. ____________, județul ________________________,
posesor(oare) al(a) actului de identitate ____________ seria ____________ nr. ____________, act
eliberat de către ________________________, la data de ____________, cod numeric personal (CNP)
________________________, doresc ca fiul meu/fiica mea ________________________ să participe
la activitățile desfășurate în cadrul proiectului „Azi Student, Mâine Antreprenor!”,
POCU/379/6/21/123894, și sunt disponibil pentru a fi contactat de către membrii echipei proiectului:
• telefonic la nr. ________________________
• prin e-mail la adresa ________________________
II. Date personale elev
Subsemnatul(a), ________________________, născut(ă) la data de ____________, domiciliat(ă) în
localitatea ________________________, str. ________________________ nr. ____________ bl.
____________, sc. ____________, ap. ____________, județul ________________________,
posesor(oare) al(a) actului de identitate ____________ seria ____________ nr. ____________, act
eliberat de către ________________________, la data de ____________, cod numeric personal (CNP)
________________________, doresc să particip la activitățile desfășurate în cadrul proiectului „Azi
Student, Mâine Antreprenor!”, POCU/379/6/21/123894, și sunt disponibil pentru a fi contactat de
către membrii echipei proiectului:
• telefonic la nr. ________________________
• prin e-mail la adresa ________________________
Menționez că fiul meu / fiica mea a completat on-line chestionarul pentru analiza nevoi.

1

Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2016/679
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor
date precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private
în sectorul comunicațiilor electronice.
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Subsemnații, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor
articolului 326 din Codul Penal, declarăm, pe propria răspundere, că datele completate în prezentul
formular corespund cu realitatea.
Data semnării: ________________________
Nume și prenume reprezentant legal:

Nume și prenume elev:

____________________________________

____________________________________

Semnătura: ________________________

Semnătura: ________________________
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