
ACORD PRELUCRARE RTE, 
 

 

Prin semnarea prezentei, subsemnatul GEORGESCU GEORGE, legitimat cu CI seria 

CI seria VV nr. 020101, CNP 1111111010078, eliberat la data de 11.03.2011 de 

POLITIA IONESTI domiciliat în Comuna Ionesti, sat Georgesti, Nr. 4, Judetul Vaslui 

declar că sunt de acord ca Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. să prelucreze 

datele mele cu caracter personal, prin: 

1. prelucrarea documentelor din dosarul de autorizare și întocmire: procese-verbale de 

analizare dosare, procese-verbale de examinare și participare la examen, liste cu 

persoanele acceptate la examen, liste cu rezultatele obţinute de candidaţii care au 

susţinut examenul, lista cu rezultatele contestaţiilor depuse în urma examenelor 

împreună cu eratele aferente, adrese de comunicare decizie comisie de autorizare, 

adrese pentru completarea dosarelor de autorizare, adrese de comunicare.  

2. prelucrarea documentelor din dosarul de recunoaștere a autorizaŃiei de responsabil 

tehnic cu execuţia obŃinută în alt stat membru și întocmire: procese-verbale de analizare 

dosare, solicitări de informaţii în vederea verificării legalităŃii unor documente din dosar, 

adrese de completare dosar, adrese de comunicare. 

3. prelucrarea documentelor din dosarul de recunoaștere a autorizaŃiei de responsabil 

tehnic cu execuţia obŃinută în alt stat membru în vederea desfășurării în mod temporar a 

activităţii în Români și întocmire: procese-verbale de analizare dosare, solicitări de 

informaţii în vederea verificării legalităŃii  unor documente din dosar, adrese de 

completare dosar, adrese de comunicare.  

4. postarea lor în Registrul responsabililor tehnici cu execuţia autorizaţi, de pe pagina de 

internet a I.S.C.: 

- număr/ numere telefon 0712345666 

- număr/numere fax 

- adresă/adrese de e-mail  geo.georgescu@gmail.com 

5. emitere autorizaţie și legitimaţie 

- nume și prenume  

- CNP  

- fotografie  

6. emitere documente de recunoaștere în vederea prestării activităţii autorizate în state 

membre UE sau SEE: 

- adresă privind recunoaşterea/respingerea documentelor care atestă calitatea de RTE 

obŃinută în statul de origine sau de provenienŃă şi comunicarea înscrierii în Registrul RTE 

autorizaţi; 

- adresă privind acordarea dreptului de a presta activitatea în mod temporar în 

România.    



Am luat la cunoștinţă că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 

pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, în special următoarele 

drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul la opoziţie, 

dreptul la ștergerea datelor. 

Acordul este valabil până la exercitarea dreptului de opoziţie. Acest drept poate fi exercitat 

printr-o cerere datată, semnată și depusă sau transmisă în format de hârtie la adresa I.S.C., 

Mun. București, Strada C.F. Robescu, Nr. 23, Sector 3 sau în format electronic la adresa de e-

mail isc@isc.gov.ro. 

 

Modelul de cerere de revocare se regăsește pe site-ul ISC la secţiunea Autorizare RTE, 

subsecţiunea Formulare Utile. 

 

 

 

Data:                                                                                                     Nume, prenume 
 
                                                                                                            …………………………….   
 

Semnătura 

 


