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Solicitant 

......................................................... 
(denumirea/numele operatorului economic, ONG, UAT, ADI ) 

Înregistrat la sediul Asociației ”Grupul de Acțiune 
Locală Ceahlău” 

Titlul cererii de finanțare 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

Nr...................../ data.............................ora............. 
 

 

 

 

Nr. de înregistrare 

 

Către: Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” 

 

 

ADRESĂ DE ÎNAINTARE 

 

 Ca urmare a lansării în data de ................. a Apelului de selecție nr. ..................  în 

vederea accesării Măsurii M9/2A Creșterea productivității agricole și a valorii adăugate a 

produselor agricole din Microregiunea Ceahlău, subsemnatul, ......................................., 

legitimat cu CI seria ..... nr. ....................., în calitate de reprezentant legal al 

........................................., cu sediul social în județul Neamț, ..................., 

............................................, cod unic de înregistrare ...................., vă înaintăm cererea de 

finanțare cu titlul ............................................, în 2 exemplare sigilate, un exemplar original și 

un exemplar copie, însoțite de 2 CD-uri . 

 

 Precizăm că nu beneficiem de altă finanțare din programe de finanțare nerambursabilă 

pentru acest proiect în întreg și/sau părți ale acestuia. 

 

 Prin prezenta îmi dau consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

ca reprezentant legal al ............................... pentru procesarea cererii de finanțare, a fazelor de 

evaluare și selecție a proiectului, a contractării și monitorizării acestuia, în conformitate cu   

REGULAMENTUL (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), 

Articolul 6 Legalitatea prelucrării 
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(1) Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre 

următoarele condiții: 

(a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucarea datelor sale cu caracter personal 

pentru unul sau mai multe scopuri specifice; 

(b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte 

sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. 

 

 

 

 Data completării....................... 

   

 

 Semnătură și ștampilă 

 Reprezentant legal , 

   

 

 

 


