
 

 

 

 
 

 

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

Titlu proiect: ,,CES Recea – Consolidarea economiei sociale în Recea ” 

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o 

manieră auto-sustenabilă  

Beneficiar: Comuna Recea/ Contract POCU/449/4/16/128355 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1 

 

 

CONSIMŢĂMȂNT  

CU PRIVIRE LA  UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 
Comuna Recea, cu sediul in strada Primariei nr. 2, Recea, judetul Maramures, cod fiscal 3627757, 

telefon/fax: 0262 287 240/0262 287 555, prin reprezentant legal Octavian Pavel, în calitate de 

Beneficiar al proiectului împreună cu Asociația Centrul de Inovare şi Dezvoltare Durabilă Nord-

Vest, cu sediul in sat Dumbravita, strada Principala, nr. 2A, judetul Maramures, punct de lucru in Baia 

Mare, strada Salcamului nr. 12, cod fiscal 28852142, telefon 0362 800 401, prin reprezentant legal 

Pobozsnyi Alpar, in calitate de Partener, 

 

Vă aduc la cunostinţă că au obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru 

scopurile specificate explicit de către dvs, datele personale pe care le furnizați despre dumneavoastră, 

respectiv despre un membru al familiei dvs. sau o persoană pentru care aveți drept de reprezentare. 

Scopul colectării datelor este pentru implementarea proiectului „CES Recea – Consolidarea economiei 

sociale în Recea”, contract POCU/449/4/16/128355, proiect finanţat prin Programul Operațional 

Capital Uman  

Prin prezentul consimțământ vă informăm că vom procesa datele dumneavoastră cu caracter 

personal, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 679 din data de 27.04.2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație 

a acestor date (prescurtat GDPR) precum și a prevederilor Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea 

datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directivă asupra 

confidențialității și comunicațiilor electronice), transpusă în legislația națională prin Legea nr. 506/2004 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor 

electronice, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 

 

1. Numele şi prenumele;  

2. Data şi locul naşterii;  

3. Domiciliul curent/Adresa de corespondenţă;  

4. Codul numeric personal;  

5. Seria şi numărul cărţii de identitate/ buletinului de identitate;   

6. Prenumele părinţilor;  

7. Istoricul privind activitatea profesională şi educaţională; 

8. Adresa de email;  

9. Numărul de telefon;  

10. Contul de social media;  

11. Utilizare tehnici foto şi/sau video pentru captarea, transmiterea, manipularea, înregistrarea, 

stocarea datelor), pe care le veți furniza la momentul înscrierii la activitățile din cadrul 

proiectului cu titlul „CES Recea – Consolidarea economiei sociale în Recea”, contract 

POCU/449/4/16/128355 

 

Atât Beneficiarul, cât și Partenerul din cadrul prezentului proiect vor procesa în condiții de siguranță 

date personale pe care le veți furniza în următoarele scopuri: 

▪ Implementarea și îndeplinirea obiectivelor proiectului cu titlul „CES Recea – Consolidarea 

economiei sociale în Recea”, contract POCU/449/4/16/128355 încheiat cu Ministrul Fondurilor 

Europene în calitate de autoritate de management pentru Programul Operațional Capital Uman. 

Datele personale vor fi prelucrate în aplicațiile electronice SMIS/MySMIS, în toate fazele de 
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evaluare/ contractare/ implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozițiilor 

legale menționate. 

▪ În scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

▪ În orice alt scop dacă este cazul și necesar pentru a se conforma obligației legale care revine 

Comunei Recea sau Asociației Centrul de Inovare si Dezvoltare Durabila Nord-Vest,  sau în 

legătură cu interesul legitim al participantului. 

 

Conform Regulamentului (UE) nr.2016/679, beneficiați de: dreptul la informare, dreptul de acces, 

dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, 

dreptul de a vă adresa justiției. Datele dumneavoastră sunt confidențiale și pot fi transmise pentru 

folosire de către terțe entități în scopuri legale sau contractuale, cum ar fi Ministerul Fondurilor 

Europene, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, Direcția Generală 

Programe Europene Capital Uman, OIRPOSDRU  NV, terți furnizori implicați în mod direct sau indirect 

în procesele aferente scopurilor mai sus menționate, autorități publice abilitate de lege în scopul 

îndeplinirii atribuțiilor specifice conferite de legislația europeană și națională. 

Retragerea ulterioară a acordului nu afectează legalitatea folosirii datelor personale efectuate în 

baza prezentului consimţământ. Retragerea acordului trebuie făcută în scris. 

Refuzul de a completa și semna prezentul consimţământ care ne autorizează să folosim datele 

dumneavoastră cu caracter personal  determină excluderea ca participant din grupul țintă al proiectului. 

Datele cu caracter personal sunt colectate numai cu acordul/ consimţământul dvs. Prin citirea 

acestui consimţământ şi confirmarea prin semnătură a faptului că aţi înţeles în intregime conţinutul 

acestuia, precum şi prin furnizarea voluntară a datelor personale, dumneavoastră sunteti informat şi vă 

exprimaţi în mod expres consimţământul cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu 

dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date. 

Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopurile pentru 

care au fost colectate, dacă dvs. sau reprezentantul dvs. legal nu veţi exercita dreptul de opoziţie/ de 

ştergere conform legii, aceste date vor fi arhivate atât de Beneficiarul, cât și de Partenerul din cadrul 

prezentului proiect, conform legii, pe durata prevăzută de procedurile interne şi/ sau vor fi distruse. 

 

 

Declaraţie de consimţământ 

 

Prin prezenta, îmi dau acordul pentru utilizarea şi prelucrarea de către Comuna Recea și 

Asociaţia Centrul de Inovare și Dezvoltare Durabilă Nord Vest, a datelor personale pe care le 

furnizez.  

  

Nume _________________________ Prenume _________________________  

Semnătura: _____________ 

Data: __________________ 
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Anexa 2 

 

CHESTIONAR SELECŢIE GRUP ŢINTĂ 

Proiect „CES Recea – Consolidarea economiei sociale în Recea” 

ID POCU/449/4/16/128355 

 

1. Nume/Prenume:______________________________________________________ 

2. Data naşterii:_________________________________________________________ 

3. Numărul de telefon şi adresa de email:__________________________________   

4. Localitatea de domiciliu/Judeţul:________________________________________ 

 

5. Care este ultima școală pe care ați absolvit-o? 

 

a. Școala generală; 

b. Liceu; 

c. Școala profesională; 

d. Studii universitare; 

e. Studii postuniversitare. 

 

6. Care este în acest moment statutul dumneavoastră pe piaţa muncii? 

 

a. Angajat  

b. Lucrător pe cont propriu  

c. Antreprenor  

d. Șomer  

e. Persoană inactivă  

f. Alt statut:_______________________ 

 
7. Vă rugăm să precizati daca deţineţi vreo calificare într-o meserie anume. 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Care sunt hobby-urile dumneavoastră, mai precis dacă aveţi îndeletniciri, 

aptitudini şi abilităţi care vă caracterizează? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

9. Vă rugăm să ne răspundeţi dacă știţi ce înseamnă o structură de economie socială? 

a. Da 

b. Nu 
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10. De-a lungul timpului ati participat la vreun curs de formare profesională continuă 

în domeniul economiei sociale? Daca da, mentionati tipul cursului si calificarea. 

 

a. Da 

b. Nu 

 

 

      11. Vă rugăm să precizati daca doriti să urmaţi cursuri de formare profesională 

continuă în domeniul economiei sociale? 

 

a. Da 

b. Nu 

 

12. Vă rugăm să ne răspundeţi dacă deţineţi o afacere în care sunteți acționar 

majoritar? 

 

a. Da 

b. Nu 

 

13. Vă doriţi să demaraţi propria afacere, cu profil non-agricol, întreprindere socială și să 

beneficiați de o finanțare nerambursabilă în valoare de maxim 461.200 lei pentru: 

 

a. Câștigarea independenței materiale; 

b. Posibilitatea de a obține venituri mai mari; 

c. Libertatea de a alege programul de lucru; 

d. A fi propriul dumneavoastră șef; 

 

Altă motivație: 

___________________________________________________________________________ 

 

14. Ce anume consideraţi că este esențial pentru demararea unei afaceri? 

 

a. O  idee inovativă; 

b. Resurse financiare; 

c. Plan de afaceri; 

d. Relații; 

e. Gândire strategică. 

 

Nume şi prenume participant:       

Data semnării: 

Semnătura: 

 

Nume şi prenume expert:         

Semnătura: 
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Anexa 4 

 

Formularul de înregistrare individuală a participanților  

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect:  ID POCU/449/4/16/128355 

Axă prioritară:  4 – „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei” 

Titlu proiect:   „CES Recea - Consolidarea economiei sociale în Recea” 

OIR/OI responsabil:  OIRPOCU NV 

 

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: Nord Vest 

Județ:  Maramureș 

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 
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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 
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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:  …………………. 

 

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. 
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Anexa 5 

 

 

Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanţări 

 

 

Subsemnatul(a),________________________________________________________, având 

CNP  _____________________________  posesor CI seria ____, nr.___________, eliberat la 

data de ________________de către ________________________, în calitate de membru 

potenţial în grupul ţintă al proiectului „CES Recea  -  Consolidarea economiei sociale în Recea”, 

contract POCU/449/4/16/128355, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea 

penală, conform prevederilor Articolului 326 din Codul Penal,  

 

La completarea prezentei, declar pe propria răspundere următoarele: 

 

• nu m-am înscris şi nu fac parte din grupul ţintă al unui alt proiect cofinanţat din 

Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa 

prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: 

Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o 

manieră auto-sustenabilă 

• nu fac parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ 

şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani,  

• nu am urmat în trecut cursul ................................................................................... 

 

 

Nume şi prenume: ........................................................................ 

Semnătura: ................................................................................... 

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


