
                                  
 
 
 

 

    

 

Acord prelucrare date contact/comunicare 

 

 

 

 
Subsemnatul/a…………………………....................................……………………..tel 
mobil……............………………………………  
 
E-mail …………………………………………. 
 
Declar următoarele: 
 
Am luat cunoștință de Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și 
am fost informat că: 
 
- SC PAIDEA SRL prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale, 
în scopul implementării proiectelor finanțate prin POCU.   
-Am dreptul la informare, de acces, de interveni asupra datelor cu caracter personal și alte 
drepturi ce rezultă din legislația privind protecția datelor. 
-În conformitate cu prevederile legale in vigoare, lipsa acordului meu de prelucrare a datelor 
cu caracter personal necesare și indispensabile va pune  SC PAIDEA SRL în imposibilitatea de 
a-mi oferi serviciile solicitate. 
 
-Am optat în mod liber pentru variantele din prezentul Acord   Da                    Nu  
 
Sunt de acord ca  SC PAIDEA SRL  să prelucreze datele de  contact (tel, mail) 
 
                                                                               Da                   Nu   
Sunt de acord sa primesc corespondenta fizică/electronică precontractuala, contractuala, 
materiale informative de la  SC PAIDEA SRL 
În cazul în care datele mele de contact vor suferi modificări, voi transmite în timp util către 
SC PAIDEA SRL noile mele date. 
                                                                                             Da                Nu 
 
 
- Am fost informat că, pot solicita în orice moment modificarea sau retragerea acordului 
referitor la prelucrarea datelor de contact sau a acordului referitor la comunicare. 
 
 
 

 
……………………………………                               …………………………………………. 

(semnatura)                                                     (data) 
 

 

 



                                  
 
 
 

 

    

 

 

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
 

Stimate beneficiar, 

SC PAIDEA SRL cu sediul în TARGU JIU, STR. Stefan cel Mare NR. 34, CUI 29439811, telefon 
0253222227, e-mail: asociatiasofia@yahoo.com  colectează și procesează date personale, în 
conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date. Protecția datelor dvs. cu caracter personal este deosebit de 
importantă pentru noi și rolul prezentei notificări este de a vă explica modul în care datele 
dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite.  
Categorii date prelucrate: 
În principal, SC PAIDEA SRL va prelucra date necesare și indispensabile, cum ar fi date 
personale de identificare (nume, prenume, CNP, date CI, adresă), date de contact (telefon, 
e-mail). 
Scopul si temeiurile juridice în baza cărora SC PAIDEA SRL poate prelucra datele dvs. cu 
caracter personal: 
SC PAIDEA SRL colectează și prelucrează date cu caracter personal furnizate direct de 
persoana vizată (solicitant, beneficiar, partener, reprezentanți ai partenerilor publici/privați, 
colaborator, furnizor sau prestator de servicii, bunuri sau lucrări ori alte persoane implicate 
direct sau indirect în implementarea proiectelor)  în următoarele scopuri: 
▪ în scopul implementării proiectului „Formarea un pas important în dezvoltarea carierei 

" pentru care SC PAIDEA SRL a încheiat contract de finanțare cu Autoritatea de 
Management pentru POCU, OIR POSDRU Regiunea Sud- Vest Oltenia,  în scopul respectării 
obligațiilor contractuale;   

▪ comunicarea cu dvs.;  
▪ informare și promovarea serviciilor noastre și a evenimentelor organizate. 
Baza legală pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din 
scopurile menționate mai sus este: 

a) prelucrare in scopuri contractuale (art. 6 alin (1) litera (b) din GDPR) 
b) respectarea unor obligații legale (art. 6 alin (1) litera (c) din GDPR) 
c) consimțământul dvs. (art. 6 alin (1) litera (a) din GDPR) 

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate: 
Accesul la datele dumneavoastră personale este limitat numai la acei angajați, parteneri 
cărora le sunt necesare aceste informații în scopuri profesionale, eventuale servicii externe 
care  prelucrează date în numele nostru, în baza instrucțiunilor noastre și pentru scopurile 
identificate de noi, autorităților publice abilitate (ex. Ministerul Fondurilor Europene, 
Autoritatea de Management POCU) în cazul în care avem obligația de a dezvălui datele dvs. 
personale pentru a respecta o obligație legală. 
De asemenea, vom mai dezvălui datele dvs. pentru a proteja drepturile, proprietățile sau 
siguranța SC PAIDEA SRL, a angajaților săi, a clienților săi, a furnizorilor sau a altor persoane, 
pentru a preveni orice activitate ilegala.Datele dumneavoastră ar putea fi transferate in 
exteriorul țării către Comisia Europeană conform legislației europene aplicabile. 
SC PAIDEA SRL ia toate măsurile rezonabile pentru a asigura confidențialitatea informațiilor 
personale, în conformitate cu regulamentul UE 679/2016 (GDPR) și adopta măsuri necesare în 
vederea protecției datelor personale împotriva pierderii, utilizării abuzive, accesului 
neautorizat, divulgării, modificării sau distrugerii. 



                                  
 
 
 

 

    

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dvs. personale: 

În conformitate cu Regulamentul European de protecție a datelor (GDPR) și sub rezerva 
anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor 
dumneavoastră cu caracter personal: 
• Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate 
(dreptul de acces, articolul 15 GDPR). Puteți obține un exemplar gratuit, urmând să 
percepem o taxa rezonabila pentru fiecare exemplar suplimentar; 
• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete 
(dreptul de acces, art. 16 GDPR); 
• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR) 
în cazul in care: 
- datele dvs. personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost 
colectate sau sunt prelucrate în alt mod; 
- datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal; 
• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a 
procesării, articolul 18 GDPR); 
• Dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și 
mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la 
portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR), în cazul în care portabilitatea va fi posibilă din 
punct de vedere tehnic și cu condiția ca prelucrarea să se fi bazat pe consimțământul 
dumneavoastră sau sa fie necesară pentru executarea unui contract. 
• Dreptul de a va opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la 
obiecție, articolul 21 GDPR), 
• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a 
datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea 
prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a 
consimțământului, articolul 7 GDPR). 
• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că 
prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate 
de supraveghere articolul 77 GDPR) sau de a va adresa justiției. 
Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate 

mai sus sau la retragerea consimțământului, precum și pentru a ne adresa orice alte întrebări 

privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să ne contactați:  

prin email la adresa: paidea09@yahoo.com 

personal sau printr-o cerere trimisă prin poștă la adresa: SC PAIDEA SRL, STR. Stefan cel 
Mare NR. 34 Târgu Jiu, Cod Postal 210131 
Pentru a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor 
cu Caracter Personal (ANSPDCP), datele de contact sunt: 
Website: http://www.dataprotection.ro/  E-mail:   anspdcp@dataprotection.ro 
Adresa: B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sec. 1, CP 010336, București, Romania 
Telefon:  +40.318.059.211 / +40.318.059.212 
Durata stocării datelor cu caracter personal   

Datele personale vor fi arhivate pe perioada de implementare a proiectului și vor fi stocate 

atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe perioada de timp 

prevăzută de dispozițiile legale generale. 

 

 

http://www.dataprotection.ro/
mailto:anspdcp@dataprotection.ro


                                  
 
 
 

 

    

Anexa 3 

 

DECLARAȚIE - ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 

      Subsemnatul(a) __________________________________________, CNP _____________________, 

domiciliat(ă) în localitatea ____________________, str. ___________________, nr. _______, bl. ____, 

sc. _____, ap. _______, județul,________ tel. __________________________, legitimat(ă)  cu CI/BI 

seria _______________, nr. _______________, eliberat de __________________, la data de 

__________________,  imi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele cu caracter 

personal de către echipa de management/implementare din cadrul proiectului POCU 2014-2020, Cod 

proiect POCU/726/6/12/136255, “Formarea un pas important în dezvoltarea carierei ” implemetat de 

SC PAIDEA SRL, dar si de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

Regiunea Sud Vest Oltenia și de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări asupra modului de 

utilizare a finantării nerambursabile, in conformitate cu prevederile  Regulamentului UE 2016/679 privind 

protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 

circulatie a acestor date și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal și protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 

506/2004. 

 

 

 

Semnătura__________________     Data ________________ 

 

 

 

 

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este efectuată de către SC PAIDEA SRL în 

conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date în scopul 

implemetării activităților specifice proiectului “ Formarea un pas important în dezvoltarea carierei ”, 

POCU/726/6/12/136255. 

 



                                  
 
 
 

 

    

Anexa 2 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI 

 

 

Subsemnata/subsemnatul .............................................................................., având CNP 

........................................................... în calitate de candidat pentru a fi inclus în cadrul grupului țintă al 

proiectului         " Formarea un pas important în dezvoltarea carierei "( POCU/726/6/12/136255), 

cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cunoscând 

că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul penal, declar pe propria 

răspundere că: 

 1. Nu am beneficiat/nu beneficiez în prezent de măsuri similare cu cele ale proiectului " 

Formarea un pas important în dezvoltarea carierei"cofinanțate din fonduri publice 

nerambursabile. 

  

 

Am luat la cunoștință că declarația în fals atrage după sine excluderea mea din  cadrul 

proiectului " Formarea un pas important în dezvoltarea carierei ",  de la momentul descoperirii 

falsului, precum și acordarea de despăgubiri către beneficiarul și/sau partenerii proiectului, constând în 

contravaloarea serviciilor de care am beneficiat gratuit până la momentul descoperirii falsului.  

 

 

 

Semnătura …………………………………… 

Data:           ...................................... 

 

 

 



                                  
 
 
 

 

    

Anexa 8 

 

Formularul de înregistrare individuală a participanților  

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect: 136255 

Axă prioritară: Axa prioritară 6: Educatie si Competente 

Titlu proiect: " Formarea un pas important în dezvoltarea carierei" 

OIR/OI responsabil: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Vest Oltenia 

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 locative 

Niciuna din opțiunile de mai sus 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

Semnătura participant                  Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

……………………     …………………… 

Data:      Data: 

……………………     …………………. 

 

 

 

 

 

 

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea 
și prelucrarea datelor personale. 
Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU,  nu sunt 
prelucrate în niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistare individuală și nu 
sunt comunicate către niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
 



                                  
 
 
 

 

    

Secțiunea B.  La ieșirea din operațiune   

 

Dată ieșire din operațiune: …………………….. 

 

Situația pe piața forței de muncă: 

 

Angajat 

 

Angajat pe cont propriu 

 

Șomer 

 

- Persoană inactivă angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant 

 

- Persoană care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant 

 

- persoană care dobândește o calificare la încetarea calității de participant 

 

- Persoană care are un loc de muncă la încetarea calității de participant 

 

 - Persoană desfășoară o activitate independentă la încetarea calității de participant 

 

- Persoană defavorizată angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant 

 

- Persoană defavorizată angajată implicată în educație/formare la încetarea calității de participant 

 

- Persoană defavorizată angajată în dobândirea unei calificări la încetarea calității de participant 

 

 

- Persoană defavorizată care are un loc de muncă, la încetarea calității de participant 

 

- Persoană defavorizată desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant 

 



                                  
 
 
 

 

    

 

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) 

 

 

 

 

     Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

     …………………… 

     Data: 

     …………………. 

 

 

 

 

 

 

 



                                  
 
 
 

 

    

 

Secțiunea C. Statut pe piața muncii la 6 luni de la ieșirea din operațiune  

 

- Persoană care are un loc de muncă  

 

- Persoană care desfășoară o activitate independentă 

 

- Persoană a cărei situație pe piața forței de muncă s-a îmbunătățit 

 

- Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă 

 

 - Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care desfășoară o activitate independentă  

 

- Persoane dezavantajate care au un loc de muncă 

 

- Persoane dezavantajate care desfășoară o activitate independentă  

 

- Altă situație: ...................................................... 

 

 

 

 

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

     …………………… 

     Data: 

     …………………. 

 

 

 

 

 

 

 



                                  
 
 
 

 

    

 

 

 
Formularul de înregistrare individuală a entităților sprijinite 

 

Entitate nou creată prin intervențiile POCU  

 

Da  

 

Nu 

 

- Denumire: 

- Adresa: 

- Județ: 

- Localitate: 

- Telefon: 

- Fax: 

- Email: 

- Website: 

- Cod unic de înregistrare fiscală: 

- Dată intrare în operațiune: 

- Dată ieșire din operațiune: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

     …………………… 
     Data: 
     …………………. 
     …………………. 

 

 



                                  
 
 
 

 

    

Anexa 4 

S.C. …………………………….… S.R.L. / S.A. 

str. ……………………………. nr. …     

Localitate ………………., judeţ/sector …………… 

Cod Unic de Inregistrare: ……………….. 

Tel.: …………. Fax: …………  

nr. …….  data …………… 

ADEVERINȚĂ 

 

 

 

        Se adeverește prin prezenta ca  dl./dna.______________________________ născut/ ă la 

data de____________, domiciliat/ ă în localitatea___________________, 

str._________________ nr. ______ bl. ____, sc. _____, ap. ____, județul/sectorul 

___________, posesor(oare) al/a actului de identitate ____ seria __ nr. _____________, cod 

numeric personal______________________________ este angajat cu Contract de Munca 

Individual nr.___________, pe perioadă determinata / nedeterminată, avand norma intreagă / 

timp parțial, cu funcția de _____________________________________________, 

desfasurand activitatea in localitatea _________________________ , judetul 

________________________din Regiunea Sud Vest Oltenia. 

 

 

 

ANGAJATOR 

 

.............................................. 
 (nume şi prenume) 

 

.............................................. 
      (funcţie) 

 

.............................................. 
                       (semnătura) 
 

 


