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Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

privind înscrierea și 

 
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Ia

11, denumită în continuare «
caracter personal ale participan
juridică și antreprenorială 
POCU/829/6/13/140103. 

 
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Ia

preluate sunt tratate ca date confiden
REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN 
27 aprilie 2016 privind protec
datelor cu caracter personal 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protec
legislaţiei române cu privi
drepturile și/sau interesele persoanei vizate.
 

Subsemnatul, doamna/domnul
calitate de participant proiect
privire la protecţia datelor cu caracter personal și despre faptul c
personale prelucrate în cadrul proiectului men
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) 
române cu privire la protec
 

Prezentul formular certifică faptul că semnatarul a fost informat cu privire la 
prevederile GDPR si a luat act de toate drepturile persoanei vizate ce decurg din 
Regulamentul UE si astfel  acordă  
personal în scopul definit explicit. 
 

În cadrul Proiectului IUS SMART, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Ia
prelucrează următoarele date cu caracter personal:

(1) categorii de date cu caracter p
- date de identificare: nume, prenume
- CNP, data nașterii, gen, vârst
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ţional Capital Uman 2014-2020  
ţie și competenţe 

ărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar și non universitar care î
loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de munc
accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializa

ţia juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART)
POCU/829/6/13/140103 

 

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

participarea la procedura de selecţie a beneficiarilor

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, situată în Iași, Bulevardul Carol I nr. 
, denumită în continuare «Operator», asigură prelucrarea următoarelor date cu 

caracter personal ale participanţilor la proiect, în cadrul proiectului: 
ă - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART), Cod proiect: 

ru Ioan Cuza" din Iași garantează faptul că datele personale 
preluate sunt tratate ca date confidenţiale și sunt prelucrate cu respectarea strict
REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 
27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce prive
datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum și ale 

ţiei române cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, și nu încalc
și/sau interesele persoanei vizate. 

Subsemnatul, doamna/domnul ____________________________________
participant proiect, declar că sunt informat despre drepturile mele 

ţia datelor cu caracter personal și despre faptul c
personale prelucrate în cadrul proiectului menţionat vor fi tratate confidenţial, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) 

âne cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. 

Prezentul formular certifică faptul că semnatarul a fost informat cu privire la 
prevederile GDPR si a luat act de toate drepturile persoanei vizate ce decurg din 
Regulamentul UE si astfel  acordă  permisiunea privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopul definit explicit.  

În cadrul Proiectului IUS SMART, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Ia
următoarele date cu caracter personal: 

categorii de date cu caracter personal:  
date de identificare: nume, prenume 

șterii, gen, vârstă 
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i non universitar care își găsesc un 
ţare la un potenţial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu 

şi domeniile de specializare 

cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART) 

Anexa 7 

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal  

ţie a beneficiarilor 

și, Bulevardul Carol I nr. 
asigură prelucrarea următoarelor date cu 

ţilor la proiect, în cadrul proiectului: „Educaţia 
cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART), Cod proiect: 

ă faptul că datele personale 
ţiale și sunt prelucrate cu respectarea strictă a 

ȘI AL CONSILIULUI din 
ia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a 
ţia datelor), precum și ale 

ţia datelor cu caracter personal, și nu încalcă 

____________________________________ în 
, declar că sunt informat despre drepturile mele cu 

ţia datelor cu caracter personal și despre faptul că datele mele 
ţionat vor fi tratate confidenţial, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) și ale legislaţiei 

Prezentul formular certifică faptul că semnatarul a fost informat cu privire la 
prevederile GDPR si a luat act de toate drepturile persoanei vizate ce decurg din 

permisiunea privind prelucrarea datelor cu caracter 

În cadrul Proiectului IUS SMART, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, 
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- date de contact: adresă, telefon, email 
- zona- mediu urban/rural; 
- localizare geografică (regiune, jude
- date privind statutul pe 
- date privind nivelul de educa
- date privind o sprijin din alte proiecte
Capital Uman 2014
absolvirea unui curs de competen
pentru evitarea dublei finan
- aspecte privind interesul pentru ini
(studii și cunoștinţe relevante pentru domeniu în care se dorește deschiderea 
afacerii, experienţa anterioar
antreprenor, motiva

- date privind conflictul de interese 
perioada implementării proiectului, prevederile legale în vigoare aplicabile cu 
privire la acest proiect.

(2) categorii de date cu caracter special
- etnie romă 
- date privind sănătatea (dizabilită
- persoană dezavantajată 
privind apartenenţa la un grup vulnerabil/dizabilit
migrant, origine străină, grup minoritar (inclusiv romii), alte categorii 
defavorizate, persoană fără adăpost sau afectată de excluziune
- date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice 
înregistrări video preluate pe parcursul programului d
competenţelor în cadrul proiectului. 

 
Menţionez că datele sunt oferite de către mine voluntar

dispoziţie a următoarelor 
pentru participarea mea la concursul de selec
având următorul conţinut: 

- Adeverinţă studii;
- Copie a cărţii de identitate;
- Copie a certificatului de na
- Copie a certificatului de căsătorie sau a altui document ce atestă 

schimbarea numelui (dacă este cazul); 
- Declaraţie privind încadrarea într
- CV (în format Europass);
- Formularul pentru înregistrarea grupului 
- Declaraţie pe propria răspundere privind evitarea dublei finan
- Declaraţie de interes, prin care candidaţii își exprim

pentru iniţierea unei afaceri, într
inteligentă; 

- Declaraţie pe propria r
incompatibilităţii candidatului.
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date de contact: adresă, telefon, email  
mediu urban/rural;  

localizare geografică (regiune, judeţ, unitate administrativ teritorial
date privind statutul pe piaţa muncii 
date privind nivelul de educaţie 

date privind o sprijin din alte proiecte finanţate prin Programul Operaţional 
Capital Uman 2014-2020 pentru activităţi similare din proiect/ privind 
absolvirea unui curs de competenţe antreprenoriale, simil
pentru evitarea dublei finanţări  

aspecte privind interesul pentru iniţierea unei afaceri la finalul programului 
și cunoștinţe relevante pentru domeniu în care se dorește deschiderea 

ţa anterioară, aptitudini relevante pentru dezvoltarea ca 
antreprenor, motivaţie) 
date privind conflictul de interese și incompatibilităţile existente pe toata 

perioada implementării proiectului, prevederile legale în vigoare aplicabile cu 
privire la acest proiect. 

i de date cu caracter special: 

date privind sănătatea (dizabilităţi) 
persoană dezavantajată - date privind situaţia la nivelul 

ţa la un grup vulnerabil/dizabilităţi/situaţia în gospod
e străină, grup minoritar (inclusiv romii), alte categorii 

defavorizate, persoană fără adăpost sau afectată de excluziune
date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice 

înregistrări video preluate pe parcursul programului de formare în domeniul 
ţelor în cadrul proiectului.  

că datele sunt oferite de către mine voluntar
 documente necesare pentru depunerea dosarului complet 

pentru participarea mea la concursul de selecţie în cadrul Proiectului IUS SMART, 
 

ă studii; 
ţii de identitate; 

Copie a certificatului de naștere; 
Copie a certificatului de căsătorie sau a altui document ce atestă 
schimbarea numelui (dacă este cazul);  

ţie privind încadrarea într-o categorie vulnerabilă;
CV (în format Europass); 
Formularul pentru înregistrarea grupului ţintă ;  

ropria răspundere privind evitarea dublei finan
ţie de interes, prin care candidaţii își exprimă interesul 

ţierea unei afaceri, într-unul din domeniile de specializare 

ţie pe propria răspundere privind evitarea conflictului de interese 
ţii candidatului. 
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, cod SMIS 140103, implementat de Universitatea „Alexandru 
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ţ, unitate administrativ teritorială) 

ţate prin Programul Operaţional 
ţi similare din proiect/ privind 

ţe antreprenoriale, similar celor din proiect 

ţierea unei afaceri la finalul programului 
și cunoștinţe relevante pentru domeniu în care se dorește deschiderea 

i relevante pentru dezvoltarea ca 

ţile existente pe toata 
perioada implementării proiectului, prevederile legale în vigoare aplicabile cu 

ţia la nivelul gospodăriei, date 
ţi/situaţia în gospodărie, 

e străină, grup minoritar (inclusiv romii), alte categorii 
defavorizate, persoană fără adăpost sau afectată de excluziune 

date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice -imagini și 
e formare în domeniul 

că datele sunt oferite de către mine voluntar prin punerea la 
documente necesare pentru depunerea dosarului complet 

ţie în cadrul Proiectului IUS SMART, 

Copie a certificatului de căsătorie sau a altui document ce atestă 

o categorie vulnerabilă; 

ropria răspundere privind evitarea dublei finanţări; 
ă interesul și motivaţia 

unul din domeniile de specializare 

evitarea conflictului de interese și 
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Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prevăzute mai sus este 
necesară în contextul îndeplinirii de către Universitate a obliga
desfășurarea procedurii de depunere a dosarului de concurs 
și derulării procedurii de selec
juridică și antreprenorial
140103, implementat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia
privire la comunicările referitoare la aceste aspecte cu echipa de implementarea 
proiectului. 
 

Procedura de selecţie a grupului ţint
SMART respectă cadrul legal în vigoare aplicabil, respectând prevederile următoarelor 
documente de referinţă:  

- Ghidul Solicitantului Condi
Student, Obiectivul specific 6.13 
învăţământ terţiar 
urmare a accesului la activită
cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu poten
competitiv identificate conform SNC şi domeniile d
conform SNCDI;  

- cererea de finanţare a Proiectului IUS SMART 
- contractul de finan

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de 
Management pentr
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia
proiectul POCU/829/6/13/140103.

 
Depunerea dosarului, 

beneficiarilor în cadrul Proiectului IUS SMART respectă „Metodologia de selec
grupului ţintă din cadrul proiectului „Educa
succesului în afaceri!” (IUS SMART), Contract P
ul proiectului.  
 

Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal:
- articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul UE nr. 679 din 2016 

(GDPR) – persoana vizată 
sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice; 

- articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul UE nr. 679 din 2016 
(GDPR)  – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obliga
legale care îi rev

-  articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul UE nr. 679 din 2016 
(GDPR) – persoana vizată 
acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri 
specifice și liter
interes public, în scopuri de cercetare 
statistice.  
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Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prevăzute mai sus este 
necesară în contextul îndeplinirii de către Universitate a obliga

rii de depunere a dosarului de concurs și în în vederea organiz
ării procedurii de selecţie a beneficiarilor în cadrul proiectului „Educaţia 

ă - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART), cod SMIS 
e Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia

comunicările referitoare la aceste aspecte cu echipa de implementarea 

ţie a grupului ţintă/a beneficiarilor în cadrul Proiectului IUS 
ul legal în vigoare aplicabil, respectând prevederile următoarelor 

Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru POCU 2014
Student, Obiectivul specific 6.13 - Creșterea numărului absolven

ţiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă 
urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de munc
cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu poten
competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă 

ţare a Proiectului IUS SMART  
contractul de finanţare nr. OIRPOSDRU NE 24316/20.12.2021, semnat între 
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în calitate de beneficiar al finanţ
proiectul POCU/829/6/13/140103. 

organizarea și desfășurarea procedurii de selecţie a 
beneficiarilor în cadrul Proiectului IUS SMART respectă „Metodologia de selec

ă din cadrul proiectului „Educaţia juridică și antreprenorial
succesului în afaceri!” (IUS SMART), Contract POCU/829/6/13/140103” afi

Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal:
articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul UE nr. 679 din 2016 

persoana vizată și-a dat consimţământul pentru pre
sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice; 
articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul UE nr. 679 din 2016 

prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obliga
legale care îi revine Operatorului. 
articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul UE nr. 679 din 2016 

persoana vizată și-a dat consimţământul explicit pentru prelucrarea 
acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri 

și litera (j) – prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în 
interes public, în scopuri de cercetare știinţifică sau istorică ori în scopuri 
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Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prevăzute mai sus este 
necesară în contextul îndeplinirii de către Universitate a obligaţiilor legale privind 

și în în vederea organizării 
ţie a beneficiarilor în cadrul proiectului „Educaţia 

cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART), cod SMIS 
e Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) și cu 

comunicările referitoare la aceste aspecte cu echipa de implementarea 

ă/a beneficiarilor în cadrul Proiectului IUS 
ul legal în vigoare aplicabil, respectând prevederile următoarelor 

ţii Specifice pentru POCU 2014-2020 Innotech 
ărului absolvenţilor de 

ăsesc un loc de muncă 
ţare la un potenţial loc de muncă / 

cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial 
e specializare inteligentă 

ţare nr. OIRPOSDRU NE 24316/20.12.2021, semnat între 
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de 

u Programul Operaţional Capital Uman și Universitatea 
și, în calitate de beneficiar al finanţării pentru 

șurarea procedurii de selecţie a 
beneficiarilor în cadrul Proiectului IUS SMART respectă „Metodologia de selecţie a 

și antreprenorială - cheia 
OCU/829/6/13/140103” afișată pe site-

Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal: 
articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul UE nr. 679 din 2016 

ământul pentru prelucrarea datelor 
sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;  
articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul UE nr. 679 din 2016 

prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii 

articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul UE nr. 679 din 2016 
ământul explicit pentru prelucrarea 

acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri 
prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în 

ă sau istorică ori în scopuri 
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Datele cu caracter personal vor face obiectul următoarelor opera
prelucrare: colectare, înregistrare, organizare, adaptare, utilizare în scopurile 
menţionate, extragere, stocare, 

 
Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

sunt:  
- dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter
- dreptul de a solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter 

personal; 
- dreptul de a solicita 

(dreptul de a fi uitat);
- dreptul de a solicita restric

caracter personal;
- dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter 

personal; 
- dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
- dreptul de a retrage consim

efectuate pe baza consim
- dreptul de a depune o plângere în fa

 
În cadrul proiectului este necesară realizarea unei etape de raportare către 

autorităţile din domeniu, care const
și a anexelor aferente în conformitate cu contractul de finan
Operaţional Capital Uman nr: POCU/829/6/13/140103, nr. de 
NE 24316/20.12.2021 și a instrucţiunilor AMPOCU
vigoare la momentul implementării (în acord cu reglementările 
strategice indicate în Orientările privind accesarea finan
Operaţional Capital Uman 2014
Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 880/ 2019privind aprobarea Orientărilor 
privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Opera
2020, cu modificările ulterioare, în Manualul Beneficiarului
Beneficiarilor Programului Opera
POCU și Fișele Indicatorilor POCU, în Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 654 
din 22 mai 2020 privind aprobarea schemei de ajutor  de minim
aferentă Programului operaţional Capital uman 2014
competenţe", obiectivul specific 6.13 "Creşterea numărului absolvenţilor de 
învăţământ terţiar universitar şi nonuniversitar care îşi găsesc un lo
a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă/cercetare/inovare, 
cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi 
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI", publicat în 
447 din 27 mai 2020). 
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Datele cu caracter personal vor face obiectul următoarelor opera
înregistrare, organizare, adaptare, utilizare în scopurile 
ocare, ștergere/distrugere etc. 

Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal;
dreptul de a solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter 

dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal 
(dreptul de a fi uitat); 
dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor dumneavo
caracter personal; 
dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter 

dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
dreptul de a retrage consimţământul, fără a afecta legalitatea prelucrării 
efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia; 
dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere.

În cadrul proiectului este necesară realizarea unei etape de raportare către 
ţile din domeniu, care constă în pregătirea și transmiterea rapoartelor tehnice 

i a anexelor aferente în conformitate cu contractul de finan
ţional Capital Uman nr: POCU/829/6/13/140103, nr. de înregistrare

și a instrucţiunilor AMPOCU, a altor documente relevante, în 
vigoare la momentul implementării (în acord cu reglementările 
strategice indicate în Orientările privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului 

ţional Capital Uman 2014-2020, în Ghidul solicitantului- condi
Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 880/ 2019privind aprobarea Orientărilor 

ărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014
2020, cu modificările ulterioare, în Manualul Beneficiarului –
Beneficiarilor Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, în Ghidul indicatorilor 

și Fișele Indicatorilor POCU, în Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 654 
din 22 mai 2020 privind aprobarea schemei de ajutor  de minimis "Innotech Student", 
aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 6 "Educaţie şi 
competenţe", obiectivul specific 6.13 "Creşterea numărului absolvenţilor de 
învăţământ terţiar universitar şi nonuniversitar care îşi găsesc un lo
a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă/cercetare/inovare, 
cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi 
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI", publicat în 
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Datele cu caracter personal vor face obiectul următoarelor operaţiuni de 
înregistrare, organizare, adaptare, utilizare în scopurile 

Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

personal; 
dreptul de a solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter 

ă cu caracter personal 

ării datelor dumneavoastră cu 

dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter 

dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal; 
ământul, fără a afecta legalitatea prelucrării 

ământului înainte de retragerea acestuia; și 
ţi de supraveghere. 

În cadrul proiectului este necesară realizarea unei etape de raportare către 
și transmiterea rapoartelor tehnice 

i a anexelor aferente în conformitate cu contractul de finanţare Programul 
înregistrare OIRPOSDRU 

, a altor documente relevante, în 
vigoare la momentul implementării (în acord cu reglementările și documentele 

ărilor în cadrul Programului 
condiţii specifice, în 

Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 880/ 2019privind aprobarea Orientărilor 
ţional Capital Uman 2014-

– pentru îndrumarea 
2020, în Ghidul indicatorilor 

și Fișele Indicatorilor POCU, în Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 654 
is "Innotech Student", 

2020, axa prioritară 6 "Educaţie şi 
competenţe", obiectivul specific 6.13 "Creşterea numărului absolvenţilor de 
învăţământ terţiar universitar şi nonuniversitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare 
a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă/cercetare/inovare, 
cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi 
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI", publicat în Monitorul Oficial nr. 
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Concluzionând cele de mai sus,
Scopul prelucrării este: 

selecţie a 350 de beneficiari în cadrul
antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART)
POCU/829/6/13/140103, implementat de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Ia
depunere în format fizic sau pe platforma proiectului.

 
Prezentul acord de prelucrare are scopul unic definit expli

 
Participantul la proiect a fost informat, con

următoarele: 
1. datele furnizate pentru înscriere au fost acordate voluntar
2. în cadrul programului de formare în domeniul competen

proiectului se vor realiza înregistrări ale conferin
screenshoturi absolut necesare pentru dovedirea organizării evenimentelor 
participării la acestea.

3. Referitor la faptul că cadrul proiectului este necesară realizarea unei etape de 
raportare către autorită
transmiterea rapoartelor tehnice 
contractul de finan
relevante, în vigoare la momentul implementări
participanţilor la proiect sunt transmise către următorii 
dovedi organizarea activită
activităţi: AM POCU 
Capital Uman, OI POCU 
Capital Uman, OIRPOSDRU NE  
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord
Est, OIR NE - Organi
raportărilor/ înregistrărilor făcute în aplica
oricând pe perioada 
scop. 

 
Am fost informat și sunt de acord

personalul desemnat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia
proiectului, să aiba acces la toate datele mele personale 
concursului, dosarul creat în scopul participăr
păstrat în arhiva aferenta proiectului (în func
arhivare, Legea nr. 16/1996, republicată, privind Arhivelor Na
293/2014, Ordinul Ministerului Finan
privind documentele financiar
 

Prezentul acord este guvernat de legea română, iar orice litigiu care ar putea 
apărea din sau în legătură cu prezentul Acord se 
iar ulterior doar dacă este cazul, de către instan
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Concluzionând cele de mai sus, 
este: înscrierea dosarului și participarea la procedura de 

ţie a 350 de beneficiari în cadrul în cadrul Proiectului „Educa
cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART)

, implementat de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Ia
depunere în format fizic sau pe platforma proiectului. 

Prezentul acord de prelucrare are scopul unic definit explicit.

Participantul la proiect a fost informat, conștientizat și a fost de acord cu 

datele furnizate pentru înscriere au fost acordate voluntar 
programului de formare în domeniul competenţelor desf

se vor realiza înregistrări ale conferinţelor, audio, video și 
screenshoturi absolut necesare pentru dovedirea organizării evenimentelor 
participării la acestea. 
Referitor la faptul că cadrul proiectului este necesară realizarea unei etape de 

re către autorităţile din domeniu, care const
transmiterea rapoartelor tehnice și a anexelor aferente în conformitate cu 
contractul de finanţare și a instrucţiunilor AMPOCU, a altor documente 
relevante, în vigoare la momentul implementării, datele cu caracter personal a 

la proiect sunt transmise către următorii ter
dovedi organizarea activităţilor din cadrul proiectului și participarea la aceste 

ţi: AM POCU - Autoritatea de Management pentru Progra
Capital Uman, OI POCU - Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional 
Capital Uman, OIRPOSDRU NE  - Organismul Intermediar Regional pentru 

ţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord
Organismul Intermediar Regional Nord-Est, precum 

raportărilor/ înregistrărilor făcute în aplicaţiile electronice SMIS/MySmis, 
oricând pe perioada derulării proiectului, fiind păstrate 

și sunt de acord ca pe toată durata derulării procedurii, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia

, să aiba acces la toate datele mele personale și indiferent de rezultatul 
concursului, dosarul creat în scopul participării mele la concurs, să fie arhivat 
păstrat în arhiva aferenta proiectului (în funcţie de legislaţia aplicabil
arhivare, Legea nr. 16/1996, republicată, privind Arhivelor Na
293/2014, Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 
privind documentele financiar-contabile, M. Of.. 910 din 9 decembrie 2015).

Prezentul acord este guvernat de legea română, iar orice litigiu care ar putea 
apărea din sau în legătură cu prezentul Acord se soluţionează iniţial pe cale amiabil
iar ulterior doar dacă este cazul, de către instanţele judecătorești competente. 
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participarea la procedura de 
„Educaţia juridică și 

cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART), Cod proiect: 
, implementat de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, 

cit. 

știentizat și a fost de acord cu 

ţelor desfășurat în cadrul 
ţelor, audio, video și 

screenshoturi absolut necesare pentru dovedirea organizării evenimentelor și a 

Referitor la faptul că cadrul proiectului este necesară realizarea unei etape de 
ţile din domeniu, care constă în pregătirea și 

și a anexelor aferente în conformitate cu 
ţare și a instrucţiunilor AMPOCU, a altor documente 

i, datele cu caracter personal a 
terţi, cu scopul de a 

ţilor din cadrul proiectului și participarea la aceste 
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 

Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional 
Organismul Intermediar Regional pentru 

ţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-
Est, precum și în cadrul 

ţiile electronice SMIS/MySmis, 
și arhivate în acest 

pe toată durata derulării procedurii, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) în cadrul 

și indiferent de rezultatul 
ii mele la concurs, să fie arhivat și 

ţie de legislaţia aplicabilă cu privire la 
arhivare, Legea nr. 16/1996, republicată, privind Arhivelor Naţionale, M. Of. nr. 

ice nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 
contabile, M. Of.. 910 din 9 decembrie 2015). 

Prezentul acord este guvernat de legea română, iar orice litigiu care ar putea 
ţial pe cale amiabilă, 

ști competente.  



 

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

Copyright © 2022, toate drepturile rezervate. Acest document poate fi utilizat conform legii
juridică antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART)
Ioan Cuza” din Iași (UAIC) și nu poate fi folosit în cadrul altor proiecte, f
altor proiecte, fara personalizare prealabila,

Dacă aveţi o întrebare sau nel
personal, legată de aspectele prezentate, ne 
la datele de contact furnizate.

Dacă doriţi să vă exercita
privire la protecţia datelor cu caracter personal, astfel cum acestea sunt stabilite, sau 
dacă aveţi întrebări cu privire
rugăm să ne contactaţi la datele de contact furnizate.

Dacă doriţi să vă exercita
privire la protecţia datelor cu caracter personal, pentru protej
dumneavoastră cu caracter personal, este necesară o solicitare scrisă, cu descrierea 
detaliată și clară a dreptului pe care dori
pe un document de identificare pentru a vă confirma identitatea (
documentele de identificare, de exemplu fotografie, pot 

Operatorul păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata 
necesară scopului în care au fost colectate datele, respectiv participarea la 
evenimentele organizate în cadrul proiectului, precum 
perioada necesară arhivării pentru a 
proiectului și participarea la aceste activit
AMPOCU, OIPOCU,OIR NE 
apărarea unui drept în instan

 
În contractul de finan

POCU/829/6/13/140103, nr. de 
precizate următoarele: 

-  Articolul 7– Drepturile 
acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor ob
desfăşurării Contractului de Finan
după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a 
respectării clauzelor contractuale şi a legisla

- Articolul 2 – Durata contractului şi perioada de implementare a proiectu
„(...)(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 24 luni, respectiv între data 
[21/12/2021] si data [20/12/2023], la care se adaugă, daca este cazul, 
desfășurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Fi
conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.”.

- Articolul 2 – Durata contractului şi perioada de implementare a proiectului: „(...) 
(5) În cazul proiectelor care includ investi
sunt co-finanţate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minim 3 ani 
pentru beneficiarii încadra
beneficiarii care fac parte din categoria întreprinderilor mari si beneficiarilor publici, 
de la efectuarea plaţii finale în cadrul prezentului contract sau durata prev
reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.” 
Universitatea se încadrează
durabilitate este de 5 ani 

- în Anexa 4, sectiunea III 
realizarea monitorizării fizice a proiectelor, AMPOCU/OI va desfăşura următoarele 
activităţi: (...) e) vizite de verificare ex
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ţi o întrebare sau nelămurire cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal, legată de aspectele prezentate, ne puteţi trimite întrebările
la datele de contact furnizate. 

ă vă exercitaţi oricare dintre drepturile dumneavoastr
ţia datelor cu caracter personal, astfel cum acestea sunt stabilite, sau 

ări cu privire la aceste aspecte și la protecţia confidenţialit
ţi la datele de contact furnizate. 

ă vă exercitaţi oricare dintre drepturile dumneavoastr
ţia datelor cu caracter personal, pentru protej

dumneavoastră cu caracter personal, este necesară o solicitare scrisă, cu descrierea 
ă a dreptului pe care doriţi să-l exercitaţi și cu furnizarea unei copii de 

pe un document de identificare pentru a vă confirma identitatea (
documentele de identificare, de exemplu fotografie, pot și acoperite).

Operatorul păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata 
necesară scopului în care au fost colectate datele, respectiv participarea la 

rganizate în cadrul proiectului, precum și ulterior acestei perioade, pe 
perioada necesară arhivării pentru a dovedi organizarea activită

și participarea la aceste activităţi, pentru raportarea activit
OIPOCU,OIR NE și în aplicaţiile electronice SMIS/MySmis,

apărarea unui drept în instanţă. 

În contractul de finanţare Programul Operaţional Capital Uman nr: 
POCU/829/6/13/140103, nr. de înregistrare OIRPOSDRU NE 24316/20.12.2021 

Drepturile și obligaţiile Beneficiarului: „(26) Beneficiarul î
acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor ob
desfăşurării Contractului de Finanţare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum şi 
după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a 
respectării clauzelor contractuale şi a legislaţiei naţionale şi europene.”

Durata contractului şi perioada de implementare a proiectu
„(...)(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 24 luni, respectiv între data 
[21/12/2021] si data [20/12/2023], la care se adaugă, daca este cazul, 

ţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Fi
conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.”. 

Durata contractului şi perioada de implementare a proiectului: „(...) 
(5) În cazul proiectelor care includ investiţii productive sau de infrastructur

te din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minim 3 ani 
pentru beneficiarii încadraţi în categoria IMM, respectiv minim 5 ani pentru 
beneficiarii care fac parte din categoria întreprinderilor mari si beneficiarilor publici, 

ţii finale în cadrul prezentului contract sau durata prev
reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.” 

încadrează in categoria beneficiarilor publici, deci perioada de 

în Anexa 4, sectiunea III – Descrierea procesului de monitorizare: „Pentru 
realizarea monitorizării fizice a proiectelor, AMPOCU/OI va desfăşura următoarele 
activităţi: (...) e) vizite de verificare ex-post (anuntate şi neanuntate) care îşi propun 
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ămurire cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
trebările dumneavoastră 

ţi oricare dintre drepturile dumneavoastră legale cu 
ţia datelor cu caracter personal, astfel cum acestea sunt stabilite, sau 

și la protecţia confidenţialităţii, vă 

ţi oricare dintre drepturile dumneavoastră legale cu 
ţia datelor cu caracter personal, pentru protejarea datelor 

dumneavoastră cu caracter personal, este necesară o solicitare scrisă, cu descrierea 
ţi și cu furnizarea unei copii de 

pe un document de identificare pentru a vă confirma identitatea (orice alte date din 
și acoperite). 

Operatorul păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata 
necesară scopului în care au fost colectate datele, respectiv participarea la 

și ulterior acestei perioade, pe 
dovedi organizarea activităţilor din cadrul 

ţi, pentru raportarea activităţii către 
și în aplicaţiile electronice SMIS/MySmis, și/sau pentru 

ţare Programul Operaţional Capital Uman nr: 
OIRPOSDRU NE 24316/20.12.2021  sunt 

și obligaţiile Beneficiarului: „(26) Beneficiarul îşi exprimă 
acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obţinute pe parcursul 

e toată durata, precum şi 
după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a 

şi europene.” 
Durata contractului şi perioada de implementare a proiectului: 

„(...)(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 24 luni, respectiv între data 
[21/12/2021] si data [20/12/2023], la care se adaugă, daca este cazul, și perioada de 

ţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, 

Durata contractului şi perioada de implementare a proiectului: „(...) 
ţii productive sau de infrastructură și care nu 

te din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minim 3 ani 
ţi în categoria IMM, respectiv minim 5 ani pentru 

beneficiarii care fac parte din categoria întreprinderilor mari si beneficiarilor publici, 
ţii finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în 

reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.” 
in categoria beneficiarilor publici, deci perioada de 

Descrierea procesului de monitorizare: „Pentru 
realizarea monitorizării fizice a proiectelor, AMPOCU/OI va desfăşura următoarele 

post (anuntate şi neanuntate) care îşi propun 
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Completarea secţiunii de 
dvs. pentru realizarea scopului clar definit.

Sunt de acord cu prelucrare datelor mele cu caracter personal în scopurile 
descrise. 
 

Acordul exprimat cu privire la înscrierea la înscrierea dosarului 
procedura de selecţie a beneficiarilor în cadrul Proiectului „Educaţia juridic
antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART), Cod proiect: 
POCU/829/6/13/140103 poate fi retras până la momentul la care se desfă
procedura de selecţie, îns
dumneavoastră la selecţia beneficiarilor în cadrul proiectului. Dup
datele cu caracter personal sunt pr
către autorităţile indicate mai sus, responsabile cu supravegherea desf
proiectelor, datele fiind păstrate în vederea dovedirii organizării evenimentelor din 
cadrul proiectului și a participanţil
la momentul indicat prin men
acest lucru se realizează prin accesarea linkului 
https://forms.office.com/r/ZZ2LyLvBAC
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=biZLTweY7EG_5nvJqmYKwDUT
2ZwvD9NCqrtEzGd-IydUNEdJRDdER1NOQUxBQ0NRQVRVQlhaR1owMS4u
căsuţei în care este necesar s
 
 
Data completării: ___________
 
Semnătura ________________
 
Acord întocmit într-un exemplar online sau depus în format fizic, pentru a fi păstrat în 
arhiva Operatorului, respectiv la 
POCU/829/6/13/140103 al 
 
Document întocmit de 
Lector dr. Mirela-Carmen Dobrilă, mirela.dobrila@uaic.ro
Încadrată ca Expert GDPR, selec
în cadrul Proiectului „Educa
afaceri!”  
(IUS SMART), Cod proiect: POCU/829/6/13/140103
(Certif. Absolvire Responsabil cu Protec
0031460) 
Întocmit la data de 01.02.2022

 
țat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014

 

, toate drepturile rezervate. Acest document poate fi utilizat conform legii doar în cadrul proiectului
cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART), cod SMIS 140103, implementat de Universitatea „Alexandru

și (UAIC) și nu poate fi folosit în cadrul altor proiecte, fără consecinţe juridice. Folosirea acestui document în cadrul 
, fara personalizare prealabila, nu garantează respectarea Regulamentului General privind Protec

ficarea faptului ca proiectul nu a suferit modificări substanţiale în perioada de 3 
ani de la finalizarea perioadei de implementare, a gradului de îndeplinire a 
indicatorilor de rezultat şi a sustenabilităţii proiectului;(...)” 

ţiunii de mai jos dovedește acordul privind preluarea datelor 
dvs. pentru realizarea scopului clar definit. 

Sunt de acord cu prelucrare datelor mele cu caracter personal în scopurile 

Acordul exprimat cu privire la înscrierea la înscrierea dosarului 
ţie a beneficiarilor în cadrul Proiectului „Educaţia juridic
cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART), Cod proiect: 

140103 poate fi retras până la momentul la care se desfă
ţie, însă în acest caz nu va mai fi posibilă participarea 

ţia beneficiarilor în cadrul proiectului. Dup
datele cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul proiectului pentru a fi transmise 

ţile indicate mai sus, responsabile cu supravegherea desf
proiectelor, datele fiind păstrate în vederea dovedirii organizării evenimentelor din 

și a participanţilor la aceste activităţi. Acordul poate fi retras pân
la momentul indicat prin menţionarea faptului că doriţi să vă exercita
acest lucru se realizează prin accesarea linkului 

.office.com/r/ZZ2LyLvBAC/  
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=biZLTweY7EG_5nvJqmYKwDUT

IydUNEdJRDdER1NOQUxBQ0NRQVRVQlhaR1owMS4u
ţei în care este necesar să indicaţi expres acest lucru.  

___________ 

_________ 

exemplar online sau depus în format fizic, pentru a fi păstrat în 
, respectiv la documentaţia proiectului cu 

al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Ia

Dobrilă, mirela.dobrila@uaic.ro 
Încadrată ca Expert GDPR, selecţie și monitorizare grup ţintă,  

„Educaţia juridică și antreprenorială - 

Cod proiect: POCU/829/6/13/140103 
esponsabil cu Protecţia Datelor cu Caracter Personal, Seria N, nr. 

01.02.2022 

țat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

doar în cadrul proiectului „Educaţia 
, cod SMIS 140103, implementat de Universitatea „Alexandru 

Folosirea acestui document în cadrul 
respectarea Regulamentului General privind Protecţia Datelor- GDPR. 
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ficarea faptului ca proiectul nu a suferit modificări substanţiale în perioada de 3 
ani de la finalizarea perioadei de implementare, a gradului de îndeplinire a 

ște acordul privind preluarea datelor 

Sunt de acord cu prelucrare datelor mele cu caracter personal în scopurile 

Acordul exprimat cu privire la înscrierea la înscrierea dosarului și participarea la 
ţie a beneficiarilor în cadrul Proiectului „Educaţia juridică și 
cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART), Cod proiect: 

140103 poate fi retras până la momentul la care se desfășoară 
ă în acest caz nu va mai fi posibilă participarea 

ţia beneficiarilor în cadrul proiectului. După acest moment, 
elucrate în cadrul proiectului pentru a fi transmise 

ţile indicate mai sus, responsabile cu supravegherea desfășurării 
proiectelor, datele fiind păstrate în vederea dovedirii organizării evenimentelor din 

ţi. Acordul poate fi retras până 
ă vă exercitaţi acest drept; 

acest lucru se realizează prin accesarea linkului 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=biZLTweY7EG_5nvJqmYKwDUT
IydUNEdJRDdER1NOQUxBQ0NRQVRVQlhaR1owMS4u și completarea 

exemplar online sau depus în format fizic, pentru a fi păstrat în 
proiectului cu Cod: 

"Alexandru Ioan Cuza" din Iași. 

cheia succesului în 

ţia Datelor cu Caracter Personal, Seria N, nr. 


