FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect co-finantat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul
preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în
educație și formare | Titlul proiectului: „Scoala ADS Prahova” Cod SMIS: 133456 Contract nr.: POCU/665/6/23/133456
Beneficiar: ACS Smart Atletic | Partener 1: Inspectoratul Scolar Judetean Prahova | Partener 2: Eco Rural Consulting SRL

ANEXA 1 – CHESTIONAR DE INTENTIE SI INTERES
Subsemnatul/a........................................................................................ cu domiciliul/ resedinta in
localitatea................................................., e-mail................................................., telefon..............................

Categoria
cadru didactic – invatamant primar

cadru didactic - invatamant secundar inferior

personal auxiliar/de sprijin

echipa manageriala

Numele scolii/liceului............................................................... Localitatea..................................................
Discipline predate/domeniul de activitate....................................................................................................

Vreau sa ma inscriu in proiect deoarece
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Ati dori ca scoala dvs sa devina partener in proiect?
Astfel am putea organiza clase ADS si veti putea deveni lector platit in cadrul proiectului

DA

NU

Exista persoane care stiti sa nu fi absolvit invatamantul obligatoriu in comunitatea/cercul dvs de
cunostinte?

DA

Data ___________________

NU

Semnătura ___________________
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ANEXA 2 – CERERE INSCRIERE

Subsemnatul/a__________________________________________________________________
având CNP________________________ identificat/ă cu C.I. seria ________, nr _____________,
domiciliat/ă în localitatea__________________, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea ca beneficiar al
activităţilor din cadrul proiectului Şcoala ADS Prahova - Program cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, contract POCU/665/6/23/133456.

Data ___________________

Semnătura
_____________________

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect co-finantat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul
preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în
educație și formare | Titlul proiectului: „Scoala ADS Prahova” Cod SMIS: 133456 Contract nr.: POCU/665/6/23/133456
Beneficiar: ACS Smart Atletic | Partener 1: Inspectoratul Scolar Judetean Prahova | Partener 2: Eco Rural Consulting SRL

ANEXA 3 – ACORD GDPR
Vă informăm că datele pe care ni le oferiți vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile legislației
naționale privind protecția datelor cu caracter personal, cu prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 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)
Prin semnarea prezentei,
Subsemnatul/a__________________________________________________________________
având CNP________________________ identificat/ă cu C.I. seria ________, nr _____________,
domiciliat/ă în localitatea__________________, îmi exprim consimţământul în mod expres ca
echipa de implementare a proiectului “Scoala ADS Prahova” să preia, stocheze și prelucreze datele
mele cu caracter personal rezultate din prezenta declaraţie si din toate documentele, anexele si
formularele transmise, in toate activitățile de implementare, promovare, monitorizare și verificare a
proiectului.

Nume şi prenume _________________
Semnătura _________________

Data _________________
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ANEXA 4 – DECLARATIE DE EVITARE A DUBLEI FINANTARI

Subsemnatul/a__________________________________________________________________
având CNP________________________ identificat/ă cu C.I. seria ________, nr _____________,
domiciliat/ă în localitatea__________________, declar pe proprie răspundere că nu beneficiez şi nu
voi beneficia de același tip de serviciu în cadrul altui proiect cu finanţare europeană, pe parcursul
derulării activităților proiectului: “Şcoala ADS Prahova”, în perioada ianuarie 2021- decembrie
2023.

Data_________________

Semnătura ____________________
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ANEXA 5 – DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
Subsemnatul/a__________________________________________________________________
având CNP________________________ identificat/ă cu C.I. seria ________, nr _____________,
domiciliat/ă în localitatea__________________, cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal al
României, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că în
calitate de beneficiar al proiectului „Şcoala ADS Prahova”,
a) mă încadrez în una din următoarele categorii:
cadru didactic – invatamant primar

cadru didactic - invatamant secundar inferior

personal auxiliar/de sprijin

echipa manageriala

b) informaţiile furnizate prin documentele, anexele si formulare transmise in Etapa de
preselectie si Etapa de inscriere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
c) înţeleg că atât solicitantul cererii de finanţare, cât şi oricare dintre partenerii implicaţi
în proiect au dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării celor declarate
mai sus, orice documente doveditoare de care dispun.

Data ______________

Semnătura_______________________
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ANEXA 6 – ACORD FOTO-VIDEO
Subsemnatul/a__________________________________________________________________
având CNP________________________ identificat/ă cu C.I. seria ________, nr _____________,
domiciliat/ă în localitatea__________________, beneficiar al proiectului Şcoala ADS Prahova
declar pe propria răspundere că:

Sunt de acord

Nu sunt de acord

cu fotografierea, înregistrarea video şi audio din cadrul activităţilor proiectului (atat cele care se
desfasoara in format fizic/offline, cat si cele care se desfasoara in sistem online), precum și
difuzarea imaginii/înregistrării mele în perioada activităților de implementare, monitorizare,
verificare și promovare din cadrul proiectului mai sus menţionat prin instermediul instrumentelor
online (facebook, youtube, zoom/google classroom, site, publicatii si site-uri online), cat si al celor
conventionale (presa scrisa, radio, tv, spoturi, materiale de promovare de tip afise, bannere, flyere
etc)
Menționez că am fost informat cu privire la dreptul la imagine și respectarea vieții private.

Data ___________

Semnătura ___________
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ANEXA 7 – ANGAJAMENT DE RESPECTARE A CONDITIILOR PROIECTULUI

Subsemnatul/a…………………………...................................................................., legitimat cu
CI seria ......, nr................., CNP………………………………........................,
declar pe propria raspundere ca am fost informat(a) privind conditiile de acces in grupul tinta și
de derulare a Proiectului «Scoala ADS Prahova» și ma angajez sa respect cerintele proiectului, sa
particip la activitatile care imi revin și sa intocmesc si raportez toate documentele solicitate de
echipa de proiect, precum si orice modificare survenita in declaratiile si documentele transmise.

Data ___________

Semnătura ___________
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ANEXA 8 – FORMULAR DE INREGISTRARE INDIVIDUALA
Formularul de înregistrare individuală a participanților
la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020
Cod SMIS proiect: 133456
Axă prioritară 6: Educatie si competente
Titlul proiectului: Scoala ADS Prahova
OIR/OI responsabil: OIR POCU Regiunea Sud – Muntenia
Secțiunea A. La intrarea în operațiune
- Date de contact:
Nume_______________________, prenume__________________, adresă/domiciliu/locul de
reședință___________________________________________telefon_________________, e-mail
________________________.
- Data intrării în operațiune:___________________________
- CNP:__________________________________________
- Zonă:
Urban
Rural
- Localizare geografică:
Regiune: SUD-MUNTENIA
Județ:________________________
Unitate teritorial administrativă:____________________________________
- Gen:
Masculin
Feminin

- Vârsta:
Persoana sub 15 ani

Persoană cu vârsta între 15 - 24 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
Copii /tineri/adulţi care au părăsit timpuriu școala/nu au absolvit învătământul
obligatoriu
Personal didactic/ personal de sprijin și didactic auxiliar

- Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată
Angajat
Angajat pe cont propriu
Șomer
Șomer de lungă durată
Persoană inactivă(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
Altă 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 dintre 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.

