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Anexa 1. la normele metodologice 

CERERE 

pentru acordarea ajutorului financiar sub formă de voucher 

 

Doamnă/Domnule Director/Președinte 

 

Subsemnatul : Numele____________________, Prenumele ________________________,                                                                                                           

Cod numeric personal: 

             

Act de identitate/doveditor*)                                               

 C.I. 

 
 

B.I. 

 
 

PASS. 

 
 

  Seria  : 

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

Nr. :  

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

Eliberat de: 

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

La data: 

......../......./.......... 

(*copie ataşată)                              (z z) (l l) (a  a  a  a)                                        

Date de contact:    

Strada ……………………………Nr………. Bl. ………. Sc………. Et………. Apart…………. Sector …………, 

Localitatea ……………………………, Judeţ    ………………….                     Tel./Mobil: ……………………………. 

În calitate de:  

• Reprezentant legal al copilului (Părinte)  

• Tutore, legal desemnat 

(se va bifa situația corespunzătoare) 

Vă rog să îmi aprobaţi acordarea ajutorului financiar sub formă de voucher, pentru beneficiarul: 

Numele____________________, Prenumele __________________________  

Cod numeric personal  

             

Act de identitate/doveditor*)                                               

 C.I. 

 
 

C.N. 

 
 

PASS. 

 
 

  Seria  : 

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

Nr. :  

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

Eliberat de: 

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

La data: 

......../......./.......... 

(*copie ataşată)                              (z z) (l l) (a  a  a  a)     

C.N.- certificat de naștere                                    

Totodată menționez faptul că ………………………….………… (numele copilului), în calitate de beneficiar eligibil 

de voucher, este legitimat la Clubul Sportiv……………………………………………………. la data de 

……………………cu legitimația (copie ataşată) seria ……… nr…………… și confirm că acesta nu a fost și nu este 

legitimat la alt club sportiv. 

  

Subsemnatul declar pe proprie răspundere sub sancţiunea prevăzută de art. 326, din Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că datele şi informaţiile prezentate sunt complete şi 

corespund realităţii.               

Data ................             Numele și prenumele solicitantului ...........................                                                                             

       Semnătura ......................  
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Anexa nr. 4. la normele metodologice 

Declarație de consimțământ 

privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

Subsemnatul(a) …………………………………, cod numeric personal 

…………………………………, născut (ă) la data ………………………… în 

localitatea…………………………………………., domiciliat (ă) în 

…………………………………………………………………, posesor al C.I. seria…….. 

nr…………………, eliberată de ………………………………………, la data de 

……………., declar că: 

Am fost informat (ă) cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 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) adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. 

Am fost informat (ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor mele și 

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. 

Am fost informat (ă) că datele cu caracter personal precum și ale copilului/copiilor meu/mei 

minor/minori, urmează să fie prelucrate și stocate în cadrul Ministerului Tineretului și 

Sportului, Direcției Județene de Tineret și Sport și Clubul Sportiv .................................... doar 

în scopurile prevăzute de legislație în ceea ce privește calitatea mea de reprezentant legal/tutore 

al copilului beneficiar ..................................... 

Am fost informat (ă) că prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în vederea 

obligațiilor legale ce îi revin Ministerului Tineretului și Sportului, Direcției Județene de Tineret 

și Sport și Clubul Sportiv .................................... precum și în scopul intereselor și drepturilor 

ce îmi revin. 

Am fost  informat (ă) că datele mele cu caracter personal sunt communicate autorităților publice 

precum și altor instituții abilitate (Ex.: ANAF, ANFP, ITM, A.N.I, la solicitarea instanțelor 

judecătorești sau organelor de cercetare penală, etc.). 

Am fost informat (ă) că în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter personal, am 

obligația de a aduce la cunoștința Ministerului Tineretului și Sportului, Direcției Județene de 

Tineret și Sport și Clubul Sportiv .................................... orice modificare survenită asupra 

datelor mele personale. 

În consecință, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea, transmiterea și stocarea datelor cu 

caracter personal în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, Direcției Județene de Tineret 

și Sport și Clubul Sportiv .................................... 

Data…………………………..                                      Semnătura………………………….. 


