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Anexa Nr.1 la Metodologia de recrutare a Grupului Țintă 
 
 

FORMULAR DE INTENȚIE 
pentru înscrierea la activitățile desfășurate în cadrul proiectului  
                                                și 

privind formularea unor propuneri legislative în special în domeniul competitivității economice,  

                                                                dar și în alte domenii 

                                                                               și 

Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 
 

"Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă" 
 
 
 

Subsemnatul(a)_________________________________________________________, cu 
domiciliu/resedința în localitatea____________________, strada_____________ nr._________ 
bloc______ scara_____ apartament __________ judeţul_________________, posesor al B.I./C.I. 
seria ______ nr. ____________________eliberat(ă) de ____________________la data 
de______________, data/locul naşterii ____________________, CNP _______________________ 
_____________________________________, telefon_________________________, e-mail 
_____________________________________ doresc să particip la activitățile desfășurate în cadrul 
proiectului "Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă", cod SIPOCA 246/ 
MySMIS 113188, finanțat prin FSE, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 
2014-2020, Axa prioritara 1-Administrație publică și sistem judiciar eficient, Obiectivul specific 
1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică, ce 
optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță 
cu SCAP și implementat de către ASOCIAȚIA INACO – INIȚIATIVA PENTRU COMPETITIVITATE.  

Tipul organizației reprezentat este: 

□ Parteneri sociali (confederații; federații; sindicate; patronate) 

□ Administrație publică centrală 

□ Autorități publice locale și structurile asociative ale acestora 

□ Sectoare civile și nonprofit și organizații ale acestora 

□ Alte organizații  
Denumire organizație: 

 

 
Totodată, privind formularea unor propuneri legislative în special în domeniul competitivității 
economice, dar și în alte domenii, aduc următoarele sugestii și propuneri relevante: 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Nu nu am participat și nici nu particip în prezent la programe de formare având competențe 
similare cu cele ale actualului proiect. 
 
Declar că nu sunt înregistrat ca membru în grupul țintă al unui alt proiect finanțat prin fonduri 
europene care desfășoară activități similare cu cele ale acestui proiect. Datele mele cu caracter 
personal vor fi utilizate în scopul pentru care le-am furnizat. 
 
În baza Regulamentului UE 679/2016 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 prelucrarea, 
stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente,  
Declar prin prezenta că sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter 
personal, rezultate din prezenta declaraţie și/sau din actele/copiile actelor depuse pentru 
înscrierea în grupul ţintă al proiectului "Politici publice alternative pentru dezvoltare locală 
competitivă", implementat de către ASOCIAȚIA INACO – INIȚIATIVA PENTRU COMPETITIVITATE, 
Cod SIPOCA 246/cod My SMIS 113188.  

 
Declar că am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016, inclusiv 
despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, dreptul la acces la date, 
dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la 
portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. 
 
Cu privire la prelucrarea imaginii mele am fost informat de drepturile care îmi revin așa cum sunt 
acestea reglementate de dispozițiile art. 13-18 din Legea nr. 677/2001. 
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Prin prezentul act îmi exprim în mod explicit acordul, în mod expres și neechivoc, că renunț la 
orice pretenție materială/financiară, care ar putea deriva să derive din utilizarea imaginii mele 
(indiferent că este redată foto sau video) în mod public în documente tipărite, mediul on-line 
și/sau pe canalele de comunicare ale proiectului, precum www.inaco.ro, Facebook, Youtube. 
 
 

Numele și prenumele__________________   
                  
Data________________  
 
Semnătura___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inaco.ro/
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Anexa Nr.2 la Metodologia de recrutare a Grupului Țintă 
 
 

ADEVERINȚĂ 
care atestă statutul de angajat/voluntar 

(formă recomandată) 

 
 

 

Se adevereşte prin prezenta 

că.........................................................................................................…………………………................ 

de la……………………………………………………, a activat în perioada 

.................................................................................................................. în calitate de voluntar al 

Asociației ................................................................................................................................................., 

implicându-se activ în activitățile specifice și colaborând la manifestările desfășurate sub egida 

asociației.  

 

Enumeram în continuare câteva dintre activitatile desfaşurate: 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

S-a eliberat prezenta pentru a-i servi ………………………………………… la completarea dosarului 

personal, conform Metodologiei de recrutare a Grupului Țintă aferenta proiectului "Politici publice 

alternative pentru dezvoltare locală competitivă", implementat de către ASOCIAȚIA INACO – 

INIȚIATIVA PENTRU COMPETITIVITATE, Cod SIPOCA 246/cod My SMIS 113188.  

 

 

 

PREȘEDINTE,  
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Anexa Nr. 3 (12) la Metodologia de recrutare a Grupului Țintă 
 

CONSIMȚĂMÂNT 
PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 
Subsemnatul/subsemnata ................................................... posesor al CI........…, nr…....… eliberat 

de …................, în calitate de ................................. al 

.................................................<denumire organizație>, în cadrul proiectului "Politici publice 

alternative pentru dezvoltare locală competitivă", cod SIPOCA 246/cod My SMIS 113188, declar prin 

prezenta că sunt de acord ca Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) să fie 

autorizat prin compartimentele de specialitate ale AM POCA să proceseze datele mele personale, în cadrul 

activităților de instruire realizate prin POCA, în baza Regulamentului UE 679/2016 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 

prelucrarea, stocarea / arhivarea datelor conform normelor legale incidente.  

 

De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus 

menționat, cu furnizarea datelor personale, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de date 

publice cu scopul implementării contractul de finanțare încheiat în cadrul proiectului "Politici publice 

alternative pentru dezvoltare locală competitivă", cod SIPOCA 246/cod My SMIS 113188. 

 

Declar că am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016, inclusiv despre 

drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, dreptul la acces la date, dreptul la 

ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul 

la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informații este sistemul electronic MYSMIS 

sau adresa de email ………………….......................... 

 

Declar că am înțeles această declarație de consimțământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele 

personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.  

 
 
Nume și prenume (litere mari de tipar) …………............…………  
 
Data:…………………..  
 
Semnătura ………………. 
 
Notă: 
În conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, autorităţile de management ale programelor operaţionale 
raportează informaţii referitoare la participanţii la activităţile aferente proiectelor finanţate din Fondul social european. Raportarea 
acestor informații în legătură cu participanții și entitățile finanțate din POCA se face în baza unor indicatori comuni de realizare și de 
rezultat, incluși în Anexa I a regulamentului sus-menționat. 
Datele colectate sunt utilizate exclusiv pentru a informa Comisia Europeană dacă proiectele finanţate se adresează în mod 
nediscriminatoriu grupului ţintă (definit drept totalitatea persoanelor cărora le sunt adresate activităţile desfăşurate în cadrul 
proiectului), identificat în respectivul program operaţional. 
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1. Nume şi prenume participant:    _____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
2. CNP:        _____________________________________ 
 
3. Data nașterii:      _____________________________________ 
 
4. Informații privind genul: 

- Femeie   
- Bărbat   

 
5. Domiciliu de reședință:     ______________________________________ 

Sat        ______________________________________ 
Comună       ______________________________________ 
Oraș     ______________________________________ 
Județ/Sector      ______________________________________ 
Cod poștal    ______________________________________ 

 
6. Domiciliu de corespondență:     _____________________________________ 

Sat         ______________________________________ 
Comună       ______________________________________ 
Oraș     ______________________________________ 
Județ/Sector       _____________________________________ 
Cod poștal    ______________________________________ 

 
7. Număr de telefon:         ______________________________________ 
 
8. Număr de telefon (alternativ):  ______________________________________ 
 
9. Adresa de e-mail:      _____________________________________ 
 
10. Adresa de e-mail (alternativă):  ______________________________________ 
 
11. Denumire angajator:     ______________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
12. Tipul instituție la care sunt angajat: 

- Administrație publică centrală   
- Administrație publică locală   
- ONG/Universitate    
- Institut de cercetare    
- Academia Română    
- Instituție din sistemul judiciar   

 
13. Titlul cursului: _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 



 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

www.poca.ro 

 

 
14. Perioada de desfășurare a activității de instruire 

- Data de începere a instruirii: ____________________________________________________ 
- Data estimată de finalizare a instruirii _____________________________________________ 

 
15. Informații privind vârsta împlinită la data începerii activității de instruire:___________________ 
 
16. Informații privind nivelul studiilor absolvite până la data începerii activității de instruire: 

- Studii superioare (ISCED 5-8)      
- Studii liceale (ISCED 3) sau studii postliceale (ISCED 4)   
- Studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2)   

 
17. Informații privind apartenența la grupuri vulnerabile: 

- Locuiesc într-o gospodărie alcătuită dintr-un părinte unic cu copii aflați în întreținere  
- Sunt migrant, de origine străină sau fac parte dintr-o minoritate (inclusiv comunități marginalizate, 

cum ar fi romii)         
- Sunt o persoană cu dizabilități         
- Fac parte dintr-o categorie defavorizată (altele decât cele de mai sus)    
- Nu am adăpost sau sunt afectat/afectată de excluziunea locativă    

Semnătură participant: 

                                                  

Data                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


