
LICEUL TEHNOLOGIC DE VEST                                          SE APROBĂ, 

T I M I Ş O A R A                                                                  D I R E C T O R, 

B/DUL REGELE CAROL I NR.11                        prof. HORELU GEORGETA 

NR.______/________________ 

 

 

 

 

Domnule Director, 

 

 

 

 

               Subsemnatul (a) ___________________________ născut (ă) la data de 

______________________ în localitatea __________________ jud. _________ 

fiul (fiica) lui ___________________________ şi al ______________________ 

CNP: _______________________________________ cu domiciliul stabil în 

_________________________ str. _____________________________ nr.____ 

tel. ___________________, absolvent (ă) al clasei / anului _____ curs (zi, seral, 

fără frecvenţă) _____________ an şcolar _____________la _______________ 

_________________________________  profil /meserie __________________ 

vă rog să binevoiţi a-mi aproba eliberarea ______________________________ 

______________________________________________ pentru ____________ 

________________________________________________________________

Menţionez că :____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

              DATA,                                                                            SEMNĂTURA, 

 
 

 

 

 



 

ACORD PROTECTIA DATELOR 

 

LICEUL TEHNOLOGIC DE VEST, cu sediul în TIMIȘOARA, Cod fiscal 4527489, 

reprezentată de prof. HORELU GEORGETA în calitate de DIRECTOR, telefon 

0256/493026, email ctv_timisoara@yahoo.com va aducem la cunoștință ca datele personale 

pe care ni le furnizați vor fi folosite doar în scopurile prevăzute, şi anume: 

- întocmirii documentelor de școlarizare, întocmire statistici 

- întocmirii și eliberării actelor de studii 

- 

…………………………………………………………………………………….…………….,  

protejate și securizate conform Regulamentului U.E. 679-680/2016.  

Datele vor fi păstrate doar pe perioada prevăzută de lege și doar datele necesare 

prezentei colaborări, ulterior vor fi șterse și distruse printr-un program specific (date în format 

electronic), iar cele în format fizic vor fi distruse cu aparatura necesară distrugerii, potrivit 

legii. Nu vor fi păstrate alte date în afara celor obligatorii decât dacă legea prevede acest lucru 

sau regulamentul interior al unității însă doar cu acordul prealabil al persoanei vizate. 

Datele colectate vor fi păstrate cât timp este valabilă colaborarea încheiată între părți.  

Datele nu se vor externaliza și divulga unor terțe persoane și nu se va permite accesul 

la ele decât persoanelor autorizate, și celor împuterniciți de acestea. 

 

Astăzi, ................................ am redactat și semnat prezentul acord cadru cu 

numitul/numita ....................................................................................., prin care considerăm că 

am respectat prevederile prezentului Regulament . 

 

 

Nume:                                                                               Liceul Tehnologic de Vest 

Semnătura:                                                                        prin prof. Horelu Georgeta 

                                                                                           Semnătura şi ştampila  

 

 


