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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
Titlul proiectului: “PHOENIX - responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si SudVest Oltenia”
Contract POCU/449/4/16/128024 nr. 12889/30.08.2019

Anexa 1

1.

DECLARATII PENTRU PROIECT
Declaratie pentru acordul privind utilizarea şi publicarea datelor personale

Începând cu data de 25.05.2018, a intrat în vigoare Regulamentul (UE) nr. 2016/679 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), care reglementează folosirea datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice.
Societatea Națională de Cruce Roșie din România și Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara și Servicii Sociale 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 dvs., respectiv despre un membru al familiei dvs. sau o persoană pentru care aveți drept de reprezentare.
Scopul colectării datelor este pentru implementarea PHOENIX - responsabilitate prin economie sociala in regiunile NordEst, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Contract nr: 449/4/16/128024,
respectiv: primirea aplicaţiilor ce constituie înscrierea dvs. în grupul ţintă al proiectului, verificarea aplicaţiilor dvs.,
selectarea aplicaţiilor eligibile, încheierea contractelor de formare și de finanțare, informare şi promovare a proiectului și a
activităților acestuia.
Datele dvs. sunt confidențiale și pot fi transmise pentru folosire către terțe entități în scopuri legale sau contractuale, cum
ar fi: Organismul Intermediar Regional POSDRU Sud Vest Oltenia, Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de
Management POCU, Autoritatea Naţională pentru Calificări, terți furnizori implicați în mod direct sau indirect în procesele
aferente scopurilor mai sus menționate, autorități publice abilitate de lege sau cu care Societatea Națională de Cruce Roșie
din România și Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara și Servicii Sociale au încheiat protocoale de colaborare în scopul
îndeplinirii atribuțiilor specifice conferite de legislația europeană și națională, precum și Comisiei Europene. Datele
dumneavoastră vor fi prelucrate în aplicațiile electronice SMIS/MySMIS, în fazele de implementare și sustenabilitate a
proiectului, cu respectarea dispozițiilor legale menționate. De asemenea, datele dumneavoastră ar putea fi transferate în
exteriorul țării către Comisia Europeană conform legislației europene aplicabile.
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. Aveți
dreptul de a solicita oricând, în scris, retragerea acordului dat prin prezentul formular. Refuzul dumneavoastră de a
completa, semna și retrimite formularul de mai jos, care ne autorizează să folosim datele dvs. determină imposibilitatea de
a beneficia pe viitor de resursele noastre.
Fără acordul dvs. explicit, dat prin acest formular, nu vă putem declara grup țintă și prin urmare nu mai puteți participa la
activitățile proiectului. De asemenea, fără acordul dumneavoastră nu vă mai putem contacta și nu vă mai putem trimite în
niciun fel materiale şi informări legate de oportunităţile oferite de acest proiect. Retragerea ulterioară a acordului nu
afectează legalitatea folosirii datelor personale efectuate în baza prezentului acord înainte de retragerea acestuia.
Retragerea acordului trebuie făcută în scris.
Nume şi prenume: __________________________________ Data naşterii: ____________CNP: _____________________
Adresa: str. ___________________________nr. _____ bl. _____ sc. _____ ap. _____ et. __ localitate_________________
judeţ _________________ ţară ________________ Telefon: __________________ E-mail: _________________________
Îmi dau acordul pentru utilizarea datelor personale de mai sus de către Societatea Națională de Cruce Roșie din România
și Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara și Servicii Sociale, pentru:
 a primi apeluri telefonice, e-mailuri şi newslettere, în legătură cu activităţile proiectului;
 utilizarea, prelucrarea şi dezvăluirea datelor mele personale (publicarea pe site-ului proiectului cu privire la selecția
grupului țintă, respective selecția planurilor de afaceri)
 încheierea contractelor de formare profesională, încheierea contractelor de subvenţie pentru înființarea
întreprinderii sociale, raportarea progresului proiectului către finanțator;
 realizarea de materiale audio-video și fotografii în interesul proiectului.

2. Declaratie privind angajamentul de participare la activitatile proiectului, privind infiintarea unei intreprinderi
sociale, privind evitarea dublei finantari, privind conflictul de interese si privind participarea la un curs de formare
profesionala in domeniul economiei sociale
Subsemnatul/a ....................................................... domiciliata in judetul ......................................., localitatea
....................................., strada .........................................................., blocul ........................................................, scara
............, etajul ....................., apartamentul .................................................., avand CNP .......................................................,
cu CI/BI seria ........................... numar ......................................, eliberata de ................................................, la data de
..................................................................., sub sancţiunea Codului Penal privind falsul în declaraţii:
 imi exprim angajamentul, in cazul in care voi fi selectat, de a participa la activitatile proiectului “PHOENIX responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia”, Cod
MySMIS2014 128024 al cărui beneficiar este Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, in calitate de Solicitant si
Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara si Servicii Sociale, in calitate de Partener 1.
 declar că intentionez sa infiintez o intreprindere sociala in cadrul proiectului PHOENIX - responsabilitate prin
economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia, Cod MySMIS2014 128024 al cărui
beneficiar este Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, in calitate de Solicitant si Asociatia pentru Dezvoltare
Comunitara si Servicii Sociale, in calitate de Partener 1.
 declar că am capacitatea legala de a inființa o intreprindere de economie sociala conform Legii 219/2015, în
cadrul proiectului „PHOENIX - responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si SudVest Oltenia”, Cod MySMIS2014 128024, al cărui beneficiar este Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, in
calitate de Solicitant si Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara si Servicii Sociale, in calitate de Partener 1.
 declar ca nu particip in prezent si nici nu intentionez sa particip la activitati similare, finantate prin PROGRAMUL
OPERATIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 4. Incluziune sociala si combaterea saraciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea
incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investititii 9v: Promovarea
anteprenoriatului social si a integrarii vocationale in intreprinderile sociale si economia sociala si solidara pentru a facilita
accesul la ocuparea fortei de munca, O. S. 4.16: Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona
intr-o maniera auto-sustenabila
 declar ca nu sunt angajat sau asociat al Societatii Nationale de Cruce Rosie Romania si/sau Asociatiei pentru
Dezvoltare Comunitara si Servicii Sociale, precum si faptul ca soțul/soția sau o rudă ori un afin, până la gradul 2, inclusiv,
nu sunt angajati sau asociati ai Societatii Nationale de Cruce Rosie Romania si/sau ai Asociatiei pentru Dezvoltare
Comunitara si Servicii Sociale.
 declar ca nu sunt membru al Societatii Nationale de Cruce Rosie Romania, nu am facut parte din echipa de
elaborare si implementare a proiectului si nu voi solicita dobandirea statutului de membru al SNCRR pe parcursul
implementarii proiectului, in cazul in care voi fi selectat si voi participa la activitatile proiectului.
 declar ca intentionez sa particip in cadrul proiectului „PHOENIX - responsabilitate prin economie sociala in
regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia”, Cod MySMIS2014 128024 al cărui beneficiar este
Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, in calitate de Solicitant si Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara si
Servicii Sociale, in calitate de Partener 1 la unul dintre urmatoarele cursuri de formare profesionala în domeniul economiei
sociale (se selecteaza participarea la un curs prezentat mai jos):
 antreprenor in economia sociala Cod COR 112032;
 manager de intreprindere sociala cod COR 112036
Am luat la cunostinta ca declaratia in fals a subsemnatului/ei atrage dupa sine excluderea din activitatile proiectului
“PHOENIX - responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia”, Cod
MySMIS2014 128024, precum si acordarea de despagubiri financiare in temeiul art. 1349 Cod civil constand in
contravaloarea serviciilor de care am beneficiat gratuit pana in momentul descoperirii falsului, inclusiv plata de dauneinterese in scopul repararii prejudiciului cauzat de aplicarea corectiilor legate de neindeplinirea indicatorilor asumati prin
contractul de finantare a proiectului datorita excluderii mele.
Data ……………
Semnatură declarant ______________________

