
 

FORMULAR DE APLICARE  

în vederea obținerii avizului pentru  

desfășurarea activităților/evenimentelor/manifestărilor sportive/culturale/taberelor 

pe teritoriul ariilor naturale protejate administrate 
 

Subsemnatul,                                                                                                identificat cu C.I. seria      

nr.               , domiciliat în                                                           , în calitate de reprezentant al (se va completa 

de către persoanele juridice)                                                 _________________, cu sediul social în 

localitatea                             , str.                _____________nr.      , bl.       , sc.       , ap.       , judeţul/sectorul 

_________, având codul fiscal (CUI)                       , nr. de înregistrare la registrul comerţului              ___, 

Cont bancar ________________________________________, Nr. telefon ___________________, Fax 

______________________________,  E-mail ___________________________________, Pagină web 

__________________________, solicit eliberarea avizului de către RNP Romsilva – Administrația Parcului 

Natural Apuseni în vederea obținerii avizului pentru desfășurarea activităților/evenimentelor/manifestărilor 

sportive/culturale/taberelor pe teritoriul ariilor naturale protejate administrate (Parcul Natural Apuseni, 

ROSCI0002 Apuseni, ROSPA0081 Munții Apuseni – Vlădeasa și ROSCI0016 Buteasa) din Anexa nr. 1.  

 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE (se va completa şi semna de către toţi conducătorii de grup/ responsabilii 

activitate.) 

Subsemnatul, certific faptul că informaţiile incluse în acest formular sunt corecte şi complete. Prin prezenta, mă angajez să respect 

termenii şi condiţiile incluse în avizul emis în baza acestui formular.  

Prin prezenta îmi asum răspunderea pentru mine şi pentru ceilalți participanți că vom parcurge traseele/vom desfășura activitățile din 

Parcul Natural Apuseni pe propriul risc, şi că nu vom considera responsabilă RNP-Romsilva Administraţia Parcului Natural Apuseni 

R.A., sau angajaţii săi, pentru orice eventuală daună personală, accident sau deces rezultat în urma activităţilor desfăşurate. 

Declar că am luat la cunoştinţă şi că voi respecta termenii şi condiţiile de vizitare și desfășurare a activităților în Parcul Natural 

Apuseni, precum şi prevederile legislaţiei în vigoare în România privind protecţia patrimoniului (OUG 57/2007 cu modificările şi 

completările ulterioare). Orice daune aduse mediului (incluzând, dar nefiind limitate la: degradarea prin inscripţionare sau poluarea 

prin depozitarea de materiale în mediul natural, distrugerea sau degradarea marcajelor sau a panourilor indicatoare, dislocarea, 

degradarea şi/sau extragerea unor resurse naturale sau artefacte culturale în orice fel de scop, realizarea de derocări sau săpături de 

orice natură) vor fi pedepsite conform legislaţiei. 

   Nume, prenume      Semnătură 

1)_____________________________________________________                   _______________________ 

 

2)_____________________________________________________                   _______________________ 

 

3)_____________________________________________________                   _______________________ 

 

...)_____________________________________________________                   _______________________ 

 
Anexă:  

Solicitanţii persoane juridice vor anexa la prezenta copie după Certificatul de Înregistrare, copii ale 

actelor de identitate pentru persoanele care au calitatea de conducători de grup/responsabili activitate, 

respectiv Anexa nr. 2 – Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.  

 

Solicitanţii persoane fizice vor anexa la prezenta Anexa nr. 2 – Declarație de consimțământ privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv o copie după actul de identitate al persoanei care 

răspunde de comunicare şi al tuturor persoanelor care au calitatea de conducători de grup/ responsabili 

activitate.  

 

Alte mențiuni: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Data:                                                                                                Semnătura şi ştampila                                                                                                                                                                             

 



Anexa nr. 1 

 

 

Data:                                                                                                                                                                                                    Semnătura şi ştampila                                                                                                                                                                             

 

Nr. crt 
Denumire 

activitate/eveniment 

Conducător de 

grup/ 

Responsabil 

activitate/ 

eveniment 

Data/perioadă 

propusă 

Nr. 

participanți 

(adulți + 

copii) 

Descriere activitate/eveniment 

Locație/Obiectiv(e)/ 

Traseu turistic/ 

Traseu GPS (format fișier 

.gpx, .dbf, etc) – După caz 

1  

 

   

 

2  

 

   

 

3  

 

   

 

....  
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Anexa nr. 2 
(Anexa. nr. 5, din procedura interna de  

prelucrarea datelor cu caracter personal) 

 

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT  

privind prelucrarea datelor cu caracter personal  

 

 

RNP ROMSILVA – ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL APUSENI R.A., cu sediul în localitatea 

SUDRIGIU, nr. 136, comuna RIENI, județul BIHOR, colectează și procesează datele personale ale 

......................................................................................................,  

A. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate: 

1. Nume și prenume; 

2. Codul numeric personal; 

3. Numărul și seria documentului de identitate; 

4. Locul și data nașterii; 

5. Adresă domiciliu/reședință; 

6. Data eliberării documentului de identitate și entitatea care l-a emis; 

7. Naționalitatea/Cetățenia; 

8. Număr telefon; 

9. Adresă poștă electronica (e-mail); 

10. Studii efectuate/Experiență profesională; 

11. Semnătura. 

NOTĂ: aici trebuie enumerate toate tipurile de date cu caracter personal care se prelucrează pentru scopul 

pentru care se solicită consimțământul persoanei vizate. 

B. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal:  
RNP ROMSILVA – ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL APUSENI R.A. colectează și prelucrează 

datele dumneavoastră enumerate la pct. A, în următoarele scopuri:  

1. pentru emiterea de avize / acorduri / puncte de vedere; 

2. încheiere acorduri / protocoale de parteneriat  

3. baze de date factori interesați ; 

NOTĂ: aici trebuie enumerate toate scopurile prelucrării. 

C. Datele cu caracter personal enumerate la pct. A pot fi transmise către următorii destinatari (dacă este 

cazul):  
1. autoritățile componente pentru protecția mediului;  

2. autoritățile cu atribuții de verificare și control;  

NOTĂ: aici trebuie enumerate entitățile la care ar putea fi transmise datele cu caracter personal care se 

prelucrează. 

D. Transferul datelor cu caracter personal într-o țară din afara Uniunii Europene sau a Spațiului 

Economic European:  

Nu este cazul.  

E. Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal 
În vederea prelucrării datelor personale în scopul/scopurile menționate la pct. B, datele cu caracter personal 

menționate vor fi prelucrate de instituția noastră până la atingerea scopurilor sau pentru perioade determinate de 

către o obligație legală. 

F. Drepturile pe care le are persoana vizată în ceea ce privește datele cu caracter personal.  
În conformitate cu prevederile și în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 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) și de legislația 

națională, puteți exercita următoarele drepturi:  

a) dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;  
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b) dreptul la rectificare/actualizare a datelor, atunci când acestea sunt inexacte/incomplete;  

c) dreptul la ștergerea datelor;  

d) dreptul la restricționarea prelucrării datelor; 

e) dreptul la portabilitatea datelor (transferul datelor personale proprii către un alt operator de date personale 

desemnat de dumneavoastră); 

f) dreptul la opoziție;  

g) dreptul de a depune o plângere la operator și/sau la autoritatea de supraveghere privind protecția datelor 

(Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal);  

h) dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ați 

consimțit anterior;  

i) dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator.  

G. Vă informăm că datele pe care ni le oferiți vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile legislației naționale 

privind protecția datelor cu caracter personal (Legea nr. 190/2018, Legea nr. 363/2018), 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), precum și cu 

prevederile Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal de la nivelul administrației. Politica Regiei 

Naționale a Pădurilor – Romsilva Administrația Parcului Natural R.A. privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal poate fi consultată on-line la adresa www.parcapuseni.ro, secțiunea „GDPR”.  

H. Pentru informații suplimentare cu privire la protecția datelor cu caracter personal prelucrate pe baza 

prezentului consimțământ și cu privire la modalitățile prin care puteți exercita drepturile menționate la pct. F, 

puteți utiliza următoarele modalități: 

 transmiterea unei cereri la adresa administrației prevăzută în partea introductivă a prezentului document; 

 transmiterea unui mesaj la adresa de poștă electronică: office@parcapuseni.ro;  

 apel la nr. de telefon: 0372/702242 

II. CONSIMȚĂMÂNT 

Subsemnatul/a ..........................................................., în calitate de ................................................................, am 

luat la cunoștință informațiile din prezentul document și: 

 DA  sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul/scopurile prevăzute la pct. B; 

 NU  sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul/scopurile prevăzute la pct. B. 

            

 

 

  

                        Data,                                                                                               Semnătura, 

www.parcapuseni.ro
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