ANEXA 8

Formularul de înregistrare individuală a participanților
la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020
Cod SMIS proiect: POCU/626/6/13/130352
Axă prioritară: EDUCAȚIE ȘI COMPETENȚE, Creșterea numărului absolvenților de învațământ
terțiar universitar și nonuniversitar care îsi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități
de învățare/cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu
potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform
SNCDI
Titlu proiect: ASCED - Angajare sustenabilă și competitivitate pentru studenții din domeniul
economic şi drept
OIR/OI responsabil: ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL
SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA NORD-EST
Secțiunea A. La intrarea în operațiune
Date de contact:

………………………………………………………………………………………………………..
[Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, telefon, e-mail]

Data intrării în operațiune:
CNP:

……………………………………………..
…………………………………………

Zonă:
Urban
Rural
Localizare geografică:
Regiune:
………………………………………..
Județ:
…………………………………………
Unitate teritorial administrativă: ……………….
Gen:
Masculin
Feminin
Vârsta:
Persoană cu vârsta sub 25 ani
Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani
Persoană cu vârsta peste 54 de ani
Categoria de Grup Țintă din care face parte:
………………….
Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată
Angajat
Angajat pe cont propriu

Șomer
Șomer de lungă durată
Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.)
Alta categorie de inactivi în afara de cei din educație și formare
Nivel de educație:
Studii Educație timpurie (ISCED 0)
Studii primare (ISCED 1)
Studii gimnaziale (ISCED 2)
Studii liceale (ISCED 3)
Studii postliceale (ISCED 4)
Studii superioare (ISCED 5)
Studii superioare (ISCED 6)
Studii superioare (ISCED 7)
Studii superioare (ISCED 8)
fără ISCED

Persoană dezavantajată:

DA
NU
Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate
Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere
Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în întreținere
Migranți
Participanți de origine străină
Minorități
Etnie romă
Alta minoritate decât cea de etnie romă
Comunități marginalizate
Participanți cu dizabilități
Alte categorii defavorizate
Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă
Niciuna din opțiunile de mai sus
Semnătura participant
Semnătura responsabil cu înregistrarea
participanților
……………………
……………………
Data:
Data:
……………………
………………….
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ANEXA A
ANGAJAMENT DE IMPLICARE ÎN ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
Stimată Doamnă Manager,
Subsemnatul/a ______________________________________________, identificat/ă cu
cartea de identitate seria ____, nr. _______, CNP_____________________, cu domiciliul în
localitatea___________, strada______________, nr.__, bl___, sc. ____, ap. ____, județul
_____________________, am luat la cunoștință cu interes de posibilitățile pe care le oferă
proiectul ASCED - Angajare sustenabilă și competitivitate pentru studenții din domeniul
economic şi drept, POCU/626/6/13/ 130352, proiect cofinanțat din Fondul Social European
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2014-2020 și derulat de
Centrul de Dezvoltare Socială T&CO în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România.
Sunt student/masterand în cadrul Universității ………………………........................……..,
Facultatea...................................................................................................................................,
Specializarea............................................................., în anul ....................................................
În calitate de candidat în cadrul procedurii de selecție a grupului țintă aferent
Proiectului „ASCED - Angajare sustenabilă și competitivitate pentru studenții din domeniul
economic şi drept”, declar pe propria răspundere că am fost informat(ă) despre obiectivele
și activitățile proiectului și mă angajez să respect cerințele programului, să particip la toate
activitățile care îmi revin și să întocmesc toate documentele solicitate cu respectarea
termenelor prevăzute în proiect.

Semnătura:.................................................
Data:.................................................................
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ANEXA B
DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI
Subsemnatul/subsemnata……………………………………….………………..............................................,
cu domiciliul în localitatea ………......................................, str. …….……….......…………............,
nr…..... bl. ...…. sc …... ap ...... județ …………....……........, având actul de identitate cu seria ……
nr. ……………......, cod numeric personal …....................…..……………….........................................
cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal al României cu privire la falsul în declarații,
luând act de termenii și condițiile de participare la activitățile proiectului „ASCED - Angajare
sustenabilă și competitivitate pentru studenții din domeniul economic şi drept”
POCU/626/6.13/130352, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că:
⃝ nu particip în prezent la activități similare (consiliere și orientare în carieră, seminarii și
webinare pentru creșterea șanselor de angajare, organizare și derulare de stagii de
practică), finanțate prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, din alte programe
europene de finanțare nerambursabilă sau de la bugetul de stat și nu voi angaja, până la
data ieșirii mele din activitățile proiectului, nicio altă formă de finanțare sau subvenție
provenită din sursele menționate anterior;
⃝ nu am beneficiat în trecut de nicio altă finanțare prin Programul Operational Capital
Uman 2014-2020, din alte programe europene de finanțare nerambursabilă sau de la
bugetul de stat pentru activități similare (consiliere și orientare în carieră, seminarii și
webinare pentru creșterea șanselor de angajare, organizare și derulare de stagii de
practică).
În plus, îmi exprim interesul pentru proiectul pentru care depun dosarul de
înscriere, cât și angajamentul că voi respecta condițiile impuse de program cu privire la
participarea la activitățile de informare, consiliere și orientare, practică, webinare, precum
și alte acțiuni și evenimente organizate în cadrul proiectului.
Am luat la cunoștință că declarația în fals a subsemnatului ei atrage după sine
excluderea din activitățile proiectului și acordarea de despăgubiri financiare constând în
contravaloarea serviciilor de care am beneficiat gratuit până în momentul descoperirii
falsului, inclusiv plata de daune-interese în scopul reparării prejudiciului cauzat de aplicarea
corecțiilor legate de neîndeplinirea indicatorilor asumați prin contractul de cofinanțare a
proiectului datorită excluderii mele.
Data __________________ Semnătura _______________________
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ANEXA C
ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prin libera voință și de comun acord am convenit încheierea prezentului Acord cu
privire la prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal, denumit în continuare
“Acord“.
Preambul
CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T&CO, Operator de date cu caracter personal,
în calitate de Beneficiar al proiectului „ASCED - Angajare sustenabilă și competitivitate
pentru studenții din domeniul economic şi drept” (numit în continuare “Proiect”), finanțat
din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (numit în
continuare “Program”) prin contractul de finanțare nr. POCU/626/6/13/130352 (denumit în
continuare “Contract de finanțare”), reprezentată prin DRĂGHIA LUCIA, avand funcția de
PREȘEDINTE, cu sediul în Iași, str. Bălușescu nr.2, județul Iași, telefon +40-(0)758028613, email asced@centruldezvoltaresociala.ro, cod fiscal/cod unic de înregistrare 29203305,
prelucrează și stochează datele cu caracter personal furnizate de beneficiarii proiectului
(reali sau potențiali, înscriși voluntar în baza de date a Proiectului).
Articol unic:
(1) Semnatarii convin de comun acord ca pe durata contractului de finanțare și până
la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a
Proiectului, oricare intervine ultima, să ia toate măsurile rezonabile necesare pentru a
preveni dezvăluirea unor informații pe care le primesc una de la alta sau pe care le pot
obține în alte modalități pe timpul desfășurării activităților Proiectului.
(2) La semnarea prezentului Acord, semnatarii iau cunostință despre prelucrarea
datelor acestora cu caracter personal de către cealaltă Parte și își exprimă
acordul/consimțământul în mod liber, expres și neechivoc cu privire la astfel de prelucrări
pentru executarea prezentului Acord și pentru îndeplinirea obligațiilor legale, în
conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor
fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație.
(3) Prin „Date cu caracter personal” se întelege orice informație privind o persoană
fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o
persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element
de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un
identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale
fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
(4) Scopul în care vor fi utilizate datele:
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Este obligatorie furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în vederea
completării documentelor necesare înscrierii în Proiect, verificării eligibilității și participării la
activitățile derulate în cadrul Proiectului. Se prelucrează toate datele și în vederea generării
unei baze de date centralizate, sortate pe criterii avute în vedere de partenerii implicați în
implementarea proiectului cu scop de raportare a activităților proiectului, respectiv pe
criterii menționate de finanțator sau alte organisme cu rol de verificare. Refuzul de a furniza
datele solicitate are ca și consecință imposibilitatea participării dumneavoastră la activitățile
de derulare a activităților Proiectului.
(5) Ce date sunt utilizate:
Datele cu caracter personal furnizate de beneficiarii proiectului (reali sau potențiali, înscriși
voluntar în baza de date a proiectului), referitoare la nume și prenume, sexul, data și locul
nașterii, cetățenie, etnie, semnătura, telefon/fax, adresă (domiciliu/ reședință), e-mail,
profesie, statut pe piața muncii, formare profesională – diplome – studii, situația familială,
situația economică și financiară, date privind sănătatea, în măsura în care evidențiază
apartenența la o categorie defavorizată pe baza unor dizabilități, precum și date cu caracter
special furnizate de beneficiari și pentru care vă exprimați în scris și în mod expres acordul
de utilizare a acestora, referitoare la codul numeric personal și seria și numărul actului de
identitate/ pașaport, în scopul prelucrării acestora pentru implementarea proiectului sus
amintit.
(6) Drepturi de care beneficiază persoana vizată:
• dreptul de acces;
• dreptul de rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal;
• dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal;
• dreptul de portabilitate a datelor;
• dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc;
• dreptul de a se adresa justiției și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal;
• dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat (crearea de
profiluri).
(7) Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Centrului de Dezvoltare Socială
T&CO cu o cerere scrisă, datată și semnată transmisă via e-mail la adresa:
asced@centruldezvoltaresociala.ro sau prin poștă/personal la adresa Iași, str. Bălușescu
nr.2.
(8) Datele dumneavoastră vor putea fi dezvăluite către partenerii contractuali ai
Operatorului implicați în derularea și implementarea Proiectului, în măsura în care această
dezvăluire se realizează pentru scopurile de raportare tehnică a activităților desfășurate în
cadrul Proiectului precum și către finanțator sau alte organisme cu rol de verificare în cazul
în care sunt solicitate oficial (AM POCU, OIR POSDRU Nord-Est, ș.a.)
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(9) Semnatarii se obligă de asemenea să ia, pe propria răspundere, toate măsurile de
precauție rezonabile pentru a asigura securitatea și prevenirea oricăror distrugeri, pierderi,
modificări, dezvăluiri, achiziții sau accesări ilegale sau neautorizate cu privire la “Datele cu
caracter personal“ deținute despre cealaltă parte. Cu toate acestea, în cazul în care Datele
cu caracter personal furnizate au fost accesate sau obținute de o persoană neautorizată sau
are loc orice încălcare a securității Datelor cu caracter personal, fiecare Parte va notifica
imediat celeilalte Părți un astfel de incident și va coopera în vederea luării oricăror măsuri
considerate necesare pentru atenuarea oricărei pierderi sau daune provocate de un astfel
de acces neautorizat și pentru notificarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal.
(10) Părțile vor lua, pe propria răspundere, toate măsurile rezonabile și necesare pentru
a asigura ca toți angajații, agenții, partenerii și subcontractanții lor respectă aceste clauze ori
de câte ori prelucrează orice Date cu caracter personal ca parte a acestui Acord.
Am luat la cunoștință de conținutul prezentei informări și declar că l-am înțeles în
integralitatea sa și totodată îmi exprim, prin semnarea prezentei, în mod expres, acordul ca
CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T&CO să prelucreze datele cu caracter personal ale
subsemnatului, inclusiv pe cele cu caracter special, date furnizate de subsemnatul în deplină
cunoștință de cauză.

Nume și prenume: ………………………………………………….........................................
CNP: ………………………………………………..................................................................
Semnătura: ...................................................................................................
Data:

