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            Anexa 1 

Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

- pot să îmi retrag oricând doresc consimțământul acordat, cu efecte pentru viitor;  

- pot solicita rectificarea, actualizarea sau ștergerea, totală sau parțială a datelor mele,  

- mă pot opune sau pot să restricționez prelucrarea acestor date; prin intermediul canalelor de 

comunicate specificate mai jos,  

- pot să solicit informații privind datele mele stocate de către ASOCIATIA GENERALA A 

PROFESIONISTILOR IN VANZARI si parteneruL său ASOCIATIA EVA;  

- pot solicita să nu fiu supus unei decizii individualizate bazate exclusiv pe prelucrare automată;  

- pot depune o plângere la autoritatea de supraveghere în cazul în care mi-au fost încălcate drepturile 

mai sus menționate.  

 

Am fost informat/ă că datele mele personale au caracter confidențial și vor fi tratate în conformitate cu 

prevederile Regulamentului UE nr. 679 din 2016 (GDPR) și legislației române cu privire la protecția datelor cu 

caracter personal, în cadrul proiectului „ INTREPRINDERI SOCIALE PERFORMANTE IN REGIUNEA SUD-EST” – ID 

proiect: POCU/449/4/16/128737 implementat de către ASOCIATIA GENERALA A PROFESIONISTILOR IN 

VANZARI, in parteneriat cu ASOCIATIA EVA. 

 

Scopurile prelucrării: 

 ASOCIATIA GENERALA A PROFESIONISTILOR IN VANZARI / ASOCIATIA EVA colectează, stochează și 

2. Participarea la activitatile proiectului        Da               Nu 

prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri: 
1. Participarea la procesul de informare și selecția în grupul țintă al proiectului  Da               Nu 

  

Am fost informat/ă că drepturile mele sunt următoarele:  

Subsemnatul/a_________________________________________________________________________, 

având CNP: _______________________________,tel:______________________, e-mail:_______________ 

domiciliat/ă în ____________________________________________________________________________ 
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Sunt de acord să fiu contactat/ă în scopurile menționate mai sus de către ASOCIATIA GENERALA A 
PROFESIONISTILOR IN VANZARI ASOCIATIA EVA prin: 
 

 
Transferul de date: 

ASOCIATIA GENERALA A PROFESIONISTILOR IN VANZARI transmite aceste date, după caz, către Ministerul 

Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, 

Organismul Intermediar Regional inclusiv prelucrarea datelor personale in aplicațiile SMIS / MYSMIS in toate 

fazele de evaluare/ contractare/implementare / sustenabilitate a proiectului cu respectarea dispozițiilor legale, 

precum și către partenerii asociați ai proiectului și/sau autoritățile de control ale statului. 

 
Durata păstrării datelor personale: 
 
Vom stoca datele cu caracter personal necesare colaborării dintre părți, pentru a ne conforma obligațiilor legale 
aplicabile și a pastra legătura cu dumneavoastră, respectiv 3 ani până la finalizarea proiectului și ulterior 3 ani 
de la inchiderea oficiala a programului POCU (arhivare, control instituții financiare sau alte autorități de control 
ale statului).  

4. Comunicări referitoare la implementarea proiectului și a activităților (invitații la evenimente, informări 
diverse, planificarea activităților, acordare de instrumente de sprijin etc.)    Da               Nu 

5. Chestionare de feedback cu privire la activitățile din proiect    Da               Nu 

6. Prelucrare în scopuri statistice și de publicitate cu privire la rezultatele activităților din proiect 
             Da               Nu 

7.  Publicarea de fotografii și de înregistrări video pe paginile oficiale ale proiectului: website, Facebook 
              Da               Nu 

E-mail       Da               Nu  Preferat 

Poștă      Da               Nu  Preferat 

Telefon     Da               Nu  Preferat 

Servicii de mesagerie SMS     Da                 Nu      Preferat
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Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea 

scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare și a 

interesului de protejare a drepturilor persoanelor vizate.  

În cazul în care doriți, pentru exercitarea drepturilor dvs, puteți să ne adresați o solicitare în scris, datată și 
semnată sau în format electronic la următoarea adresa: Bucuresti, strada Mantuleasa, nr. 42, etaj 2, apartament 
8, sector 2 (pentru AGPV) sau Bucuresti, strada Mihail Moxa, nr. 8, apartament 4, sector 1 (pentru Asociatia 
EVA), adresa e-mail: office@agpv.ro , eva.asociatie@gmail.com . 
 
De asemenea, nu păstrăm datele dvs. personale mai mult decât este necesar, astfel că le păstrăm numai pentru 
o perioadă suficient de lungă pentru a îndeplini scopul în care le-am colectat. De îndată ce nu mai avem nevoie 
de ele, inițiem acțiuni de distrugere a acestora, cu excepția cazului în care legislația ne impune să le păstrăm o 
perioadă mai lungă de timp. 
Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar ASOCIATIA GENERALA A PROFESIONISTILOR IN 

VANZARI / Asociatia EVA nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter 

personal, se vor aplica măsuri care vizează ștergerea, anonimizarea, arhivarea, distrugerea în conformitate cu 

procedurile legale aplicabile și cerințele de protejare a intereselor persoanelor vizate. 

În cazul în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor personale, operatorul ASOCIATIA 
GENERALA A PROFESIONISTILOR IN VANZARI / Asociatia EVA va proceda la implementarea corespunzătoare a 
acestei cereri cu respectarea cerințelor legale și de reglementare aplicabile.  
În situația în care există un interes legitim al operatorului, acesta poate păstra date personale aparținând 
persoanei vizate numai după luarea măsurilor corespunzătoare de asigurare a securității lor, dupa caz; ex: 
pseudonimizare, izolare în baza de date, criptarea bazei de date, adoptarea măsurilor corespunzătoare de 
control acces etc.  
 
Pentru mai multe detalii referitoare la procesarea datelor personale de către ASOCIATIA GENERALA A 
PROFESIONISTILOR IN VANZARI și drepturile legate de acest aspect ne puteți contacta la:  
 

mailto:office@agpv.ro
mailto:eva.asociatie@gmail.com
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- adresa de e-mail office@agpv.ro ; 

- ASOCIATIA GENERALA A PROFESIONISTILOR IN VANZARI   din Bucuresti, strada Mantuleasa, nr. 42, etaj 

2, apartament 8, sector 2 (adresă scrisă datată și semnată transmisă prin poștă sau depusa la sediu cu 

numar de inregistrare). 

 

Datele privind originea rasială sau etnică constituie categorii speciale de date cu caracter special față de care 

operatorul/ ASOCIATIA GENERALA A PROFESIONISTILOR IN VANZARI si partenerul sau Asociatia EVA instituie 

măsuri speciale de asigurare a securității/confidențialității. 

 

Declar că am sunt de acord cu cele menționate mai sus și îmi exprim consimțământul în mod expres și neechivoc 

privind colectarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal (nume, prenume, adresa domiciliu, locul de 

reședință, date din actele de stare civilă, telefon, e-mail, mediu de proveniență, localizare geografică, gen, 

vârsta, situație familială, situația pe piața forței de muncă, ocupația, funcția, educația, imagini și înregistrări 

video, cod numeric personal (CNP), seria și numărul actului de identitate, categorie de persoană dezavantajată 

care dezvăluie originea rasială sau etnică), în scopurile arătate mai sus, pe care le furnizez benevol către 

ASOCIATIA GENERALA A PROFESIONISTILOR IN VANZARI / Asociatia EVA. 

 

 

Nume, Prenume: __________________________________________________ 

 

 

 

Semnătura        Data  

mailto:office@agpv.ro
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Anexa 2 

CERERE  

în localitatea ___________________, str._______________________ nr. ______ bl. ____, sc. _____, ap. ____, 

judeţ/sector _______________, posesor/posesoare al/a CI, seria _____ nr. _____________, cod numeric 

personal _____________________________, număr de telefon ______________________, adresă de e-mail 

__________________________, solicit înscrierea în proiectul: „INTREPRINDERI SOCIALE PERFORMANTE IN 

REGIUNEA SUD-EST” (POCU/449/4/16/128737).  

 

În cadrul acestui proiect, doresc să beneficiez de următoarele servicii (bifaţi cu X serviciile solicitate): 

 

 

 

 

Beneficiar 

Nume şi prenume:  

Data: ______________________ 

            Expert selectie GT: 

            Nume şi prenume:   

            Semnătura:  

 

  

 

de înscriere în proiect 

 

Subsemnatul/a _______________________________ născut/ă la data de __________________, domiciliat/ă 

 Informare si constientizare 

 Formare profesională „antreprenor economie socială” 

 Formare profesională „manager de inovare” 

 Dezvoltarea abilităților de administrare afacere socială 

 Participare Competiţie selecţie planuri de afaceri 

 Subvenţie pentru deschiderea unei întreprinderi sociale. 

 Servicii personalizate de Consultanță / Mentorat afaceri sociale 

Semnătura:  
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Anexa 3  

DECLARATIE DE INTENȚIE 

 

 

Subsemnatul/a ________________________________________________________, de cetăţenie română, 

domiciliat/ă în localitatea __________________________, str. ________________________, nr. ____, bl. ___, 

sc. ___, ap. ___, et. ___, judeţul/sectorul _________________________, CNP ________________________, 

CI seria _______ nr. ________, eliberat de ____________________________, la data de __________________ 

 

Prin prezenta declar că am peste 18 ani, am domiciliul în judeţul _______________________ şi-mi exprim 

interesul de a deschide o afacere socială în Regiunea Sud Est, în domeniul / scop social 

_________________________________________________ 

 

o Dacă DA, în ce domeniu de activitate (accentuând şi misiunea socială a afacerii)?  

 

 

Nume şi prenume _______________________________ 

 

Semnătura _______________________ 

 

Data __________________ 

 

• Ultimele studii finalizate ____________________________ 

• Statut pe piata muncii _________________________________ 

• Aţi participat la cursuri de „Antreprenor în economie socială”:      DA   NU 

•  Aţi participat la cursuri de „Manager inovare”:         DA   NU 

• Ati mai beneficiat de ajutor de minimis ?        DA   NU 

• Experienţa anterioară în antreprenoriat:         DA   NU  
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                                                                                                            Anexa 4 

Formularul de înregistrare individuală a participanţilor  

la operaţiunile finanţate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect: 128737 
Axă prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei  

Titlu proiect: INTREPRINDERI SOCIALE PERFORMANTE IN REGIUNEA SUD EST 
OIR/OI responsabil: OIR POSDRU SUD EST 
 

Secțiunea A.  La intrarea în operațiune 

Data intrării în operațiune: ______________________ 

CNP:  ________________________________ 

Zonă:    

Urban  

Rural  

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 

Localizare geografică 

Regiune:  

Județ:   

Unitate teritorial administrativă:  

 

Categoria de Grup Țintă din care face parte:                 

Date de contact:   
Nume, prenume  
 
Adresa de domiciliu 
 telefon / email 
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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/copii 
aflat/aflaţi în întreținere 

 

Migranți  
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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  

 

 

Nume şi prenume participant _______________________________                                                                 

Semnătura participant  ________________________               

Data _____________________          
     

 

Nume, prenume şi semnătură responsabil cu înregistrarea participanţilor 

_______________________________________________________ 

 

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 înregistrare 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 CONFLICTUL DE INTERESE 

 

Subsemnatul/a _______________________________________________________, de 

DECLAR PE PROPRIE RĂSPUNDERE că: 

 

1. nu sunt angajatul/a niciuneia dintre persoanele juridice care compun parteneriatul 

proiectului,  

2. nu am raporturi juridice cu niciun partener al proiectului, 

3. nu sunt rudă de gradul 1 sau 2 cu nicio persoană angajată a partenerilor 

proiectului. 

 

 

Nume şi prenume _____________________________ 

 

Semnătura ______________________ 

 

Data _________________________ 

 
1 Art. 326 Falsul în declaraţii - Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre 

cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii 

unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 

declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 

ani sau cu amendă. 

cetăţenie română, domiciliat/ă în localitatea __________________________, str. 

______________________________________, nr. ____, bl. ___, sc. ___, ap. ___, et. ___, 

judeţul                                                      CNP 

____________________________________, CI seria _______ nr. ________, eliberat de

 ____________________________, la data de __________________,  

 

în calitate de membru al grupului ţintă în cadrul proiectului „INTREPRINDERI SOCIALE 

PERFORMANTE IN REGIUNEA SUD EST” ; Contract nr.: POCU/499/4/16/128737, cunoscând 

prevederile 326 Cod Penal1 (Legea 268/2009 cu completările şi modificările ulterioare)  
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Anexa 6 

 

 

  

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANTARI 

 

 

 

 NU am urmat programul de formare profesionala „Antreprenor in economia 

sociala” organizat de un alt furnizor de formare profesionala autorizat conform 

OG 129 /2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata. 

 NU am urmat programul de formare profesionala „Manager de inovare” 

organizat de un alt furnizor de formare profesionala autorizat conform OG 129 

/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata. 

 NU am beneficiat si NU beneficiez de alta finantare din fonduri europene sau de 

la bugetul de stat pentru activitati de formare antreprenoriala in economia 

sociala in vederea obtinerii ajutorului de minimis, similare celor derulate in 

proiectul “INTREPRINDERI SOCIALE PERFORMANTE IN REGIUNEA SUD EST”. 

 

Am luat la cunostinta ca declaratia in fals a subsemnatului/ei atrage dupa sine 

excluderea din activitatile proiectului si acordarea de despagubiri financiare 

constand in contravaloarea serviciilor de care am beneficiat gratuit pana in 

 
1 Art. 326 Falsul în declaraţii - Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre 

cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii 

unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 

declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani 

sau cu amendă. 

Subsemnatul/a   _____________________________________  In calitate de 

beneficiar al proiectului “INTREPRINDERI SOCIALE PERFORMANTE IN REGIUNEA 

SUD EST”, Contract nr.: POCU/499/4/16/128737 derulat in cadrul Programului 

Operational Capital Uman, cunoscand dispozitiile articolului 326 Cod Penal1 cu 

privire la falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere ca la data inregistrarii 

in proiectul „INTREPRINDERI SOCIALE PERFORMANTE IN REGIUNEA SUD EST” ,  
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Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă  

Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială 

și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă 

Titlul proiectului: INTREPRINDERI SOCIALE PERFORMANTE IN REGIUNEA SUD EST; Contract nr.: POCU/499/4/16/128737 

Beneficiar: ASOCIATIA GENERALA A PROFESIONISTILOR IN VANZARI ; Parteneri: P1 – ASOCIATIA EVA 

 

                                                                          
 

momentul descoperirii falsului, inclusiv plata de daune-interese in scopul repararii 

prejudiciului cauzat de aplicarea corectiilor legate de neindeplinirea indicatorilor 

asumati prin contractul de cofinantare a proiectului datorita excluderii mele. 

 

Nume prenume beneficiar________________________________  

Semnatura _________________         

Data _____________________        
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