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FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
 
 
 
 

Subsemnatul/Subsemnata ………………………………………………………, 

cu domiciliu stabil în strada ............................................................., număr ................., 

bloc ................................., etaj ......................., apartament ....................., localitatea 

........................................., județul .........................................................., student al 

Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria 

Materialelor, grupa ………...….., declar că sunt de acord cu includerea mea în grupul 

țintă al Proiectului ROSE – Integrare cu succes la studii universitare la Facultatea de 

Știința și Ingineria Materialelor din Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din 

Iași - Succes_key. 

De asemenea, mă angajez să particip la activitățile proiectului sus-menționat. 

 Date de contact: telefon: ........................................ 

         e-mail: ................................................................................... 

 
 
 
Data ……………… 

Semnătura, 
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Declaraţie de acord cu condiţiile de prelucrare a datelor personale 

 

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor din Iași, prelucrează datele personale furnizate de dumneavoastră 
în scopul derulării specifice proiectului Succes_key, acord de grant nr. 196/SGU/NC/II din 13.09.2019. 

În scopul realizării formalităților legate de înscrierea dumneavoastră în cadrul acestui proiect vor fi prelucrate 
următoarele categorii de date cu caracter personal: date de identificare și date de contact având ca temei juridic 
interesul legitim a Ştiinţa şi Ingineria Materialelor de desfășurare în bune condiții a acestui proiect. 

La sfârșitul anului universitar, transmitem datele personale ale studenților către Ministerul Educației Naționale, 
unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, care are calitatea de proprietar, beneficiar și 
operator al Registrului Matricol Unic al Universităților din România, în conformitate cu obligațiile legale în 
vigoare. 

Datele culese în procesul de înscriere în cadrul proiectului Succes_key vor fi prelucrate, în acord cu scopurile 
prelucrării precizate anterior, până la momentul finalizării proiectului pentru anul în curs (septembrie 2021). 
După aceasta, datele sunt anonimizate și stocate în scopul realizării unor statistici interne sau pentru a răspunde 
unor eventuale auditări. 

Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile 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 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. 

Conform legislaţiei în vigoare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi 
supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să 
solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi 
semnată către Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor din Iași. 

Subsemnatul …………….......................................................................................................... CNP 

..........................................................., B.I./C.I. seria ........ nr. ................................... domiciliat în 

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

declar că sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate în Formularul de înscriere din cadrul proiectului 
„Integrare cu succes la studii universitare la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor din Universitatea 
Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași - Succes_key” să fie utilizate în conformitate cu Legea nr.677/2001 privind 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Semnătura, 


