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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecţia datelor), informaţiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt 

confidenţiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei / persoanelor menţionate ca destinatar / destinatari şi altor persoane autorizate să îl 

primească. Dacă aţi primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a-l returna expeditorului 

Anexa 2 

 

ACORD 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal  
de către Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial 

pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru 
 

 

 

Subsemnatul (a) (nume,prenume) __________________________________________ , 

domiciliat/ă în localiatea ________________________, județul ___________________, 

strada _________________, posesor al CI seria ____________ , 

numărul________________  , eliberat de _______________________________, la 

data de __________________________ , CNP _______________________________ ,  

Prin prezenta îmi exprim acordul ca OIR POSDRU Regiunea Centru să 

prelucreze datele mele cu caracter personal existente în dosarul meu de înscriere, în 

scopul desfăşurării concursului pentru ocuparea posturilor în afara organigramei, în 

cadrul proiectului cu titlul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU CENTRU de a gestiona 

în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara 

organigramei”, cod SMIS 134949,  în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 

libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecția datelor). 

De asemenea, îmi asum obligația ca, în situația apariției unor modificări în 

datele mele cu caracter personal până la data finalizării concursului, să informez în 

acest sens OIR POSDRU Regiunea Centru asupra modificărilor intervenite în vederea 

actualizării / completării / rectificării acestora, după caz. 

 

Data:           Semnătura: 
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