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Ghid înscriere grup țintă secundar - 

 GTS 3: alte grupuri țintă secundare ( eligibile potrivit apelului de finanțare)  

  

Prezentul Ghid de înscriere oferă informații cu privire la criteriile de eligibilitate, criteriile 

specifice de departajare și documentele necesare înscrierii grupului țintă secundar “GTS3: 

alte grupuri țintă secundare ( eligibile potrivit apelului de finanțare) “ 

-Copii cu vârste între 3-15 ani și tineri cu vârste între 15-24 ani care nu se găsesc în 

situații de risc, dar care interacționează cu elevii din grupurile țintă principale 

- Părinți ai copiilor și tinerilor care nu sunt selectați în grupul țintă principal, dar care 

interacționează cu elevii din grupul țintă principal 

- Alți membri ai comunității 

 

Criteriile de selecție ale candidaților în grupul țină, vor fi de 2 tipuri:  

• criterii care vizează eligibilitatea generală (condițiile specifice pe care trebuie să le 

îndeplinească candidatul, conform cerințelor proiectului) 

• criterii administrative (ce vor avea în vedere analiza completitudinii dosarului elevului, 

părinteluiI/tutorelui legal, membrilor familiilor elevilor din grupul țintă, membrilor 

comunității locale  sau încadrarea în termenul limită de depunere a dosarului de 

candidatură) 

• criterii de departajare a candidaților. 
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          Aplicarea și evaluarea criteriilor de selecție, administrative și de departajare a 

candidaților va fi realizată de către Comisia de Evaluare și Selecție a Grupului Țintă (CEV-

GT) de la nivelul fiecărei unități de învățământ. 

La aplicarea criteriilor de departajare a candidaților se va acorda un punctaj pentru fiecare 

candidat, conform tabelului de mai jos. 

        Punctajul este acordat diferit pentru fiecare criteriu de departajare, în ordinea 

descrescătoare a importanței acestora, în vederea selectării unui grup țintă relevant pentru 

scopul proiectului. 

       Pentru ca un candidat să fie admis în grupul țintă, trebuie să depună dosarul complet 

până la termenul limită anunțat și să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate. 

        Data și ora depunerii dosarului complet se vor lua în considerare la departajarea 

candidaților care au obținut același punctaj în urma aplicării criteriilor de selecție. 

 

GTS 3: Alte grupuri țintă secundare 

Nr. 

crt. 

Criteriu de 

eligibilitate 

Documente 

necesare 

Mod de verificare Verificare 

(DA/NU) 

1.  Copii cu vârste între 3-

15 ani și tineri cu 

vârste între 15-24 ani 

care nu se găsesc în 

situații de risc, dar 

care interacționează 

cu elevii din grupurile 

țintă principale. 

Adeverință 

individuală/ tabel 

nominal ori 

echivalent emise de 

instituția de 

învățământ 

Se verifică dacă din 

documentele 

justificative reiese 

faptul că respectivul 

elev interacționează 

cu elevii din grupurile 

țintă principale. 

 

2.  Părinți ai copiilor și 

tinerilor care nu sunt 

Document justificativ 

care dovedește 

Se verifică dacă din 

documentele 
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GTS 3: Alte grupuri țintă secundare 

selectați în grupul țintă 

principal, dar care 

interacționează cu 

elevii din grupul țintă 

principal 

calitatea de părinte al 

copiilor și tinerilor 

care nu sunt selectați 

în grupul țintă 

principal, dar care 

interacționează cu 

elevii din grupul țintă 

principal (ex. dar fără 

a ne limita la copie 

certificat de naștere 

al copilului din grupul 

țintă, copie Hotărâre 

judecătorească, 

declarație pe proprie 

răspundere) 

justificative prezentate 

rezultă calitatea de 

părinte al copilului 

și/sau tânărului din 

grupul țintă secundar,   

copii cu vârste între 3-

15 ani și tineri cu 

vârste între 15-24 ani 

care nu se găsesc în 

situații de risc, dar 

care interacționează 

cu elevii din grupurile 

țintă principale. 

3.  Alți membri ai 

comunității: exemplu 

dar fără a ne limita la 

membri ai Consilului 

Local, membri ai 

Administrației locale, 

reprezentanți ai 

cultelor religioase, 

personal medical, 

membri ai Poliției / 

Adeverință de 

unitatea la care este 

încadrat/angajat. 

Se verifică dacă din 

documentele 

justificative depuse 

reiese calitatea de 

membri ai 

instituțiilor/comunității.  
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GTS 3: Alte grupuri țintă secundare 

Poliției Locale. 

Nr. 

crt. 

Criteriu de 

departajare 

Documente 

necesare 

Mod de verificare Punctaj 

1.  Alți membri ai 

comunității: exemplu 

dar fără a ne limita la 

membri ai Consilului 

Local, membri ai 

Administrației locale, 

reprezentanți ai 

cultelor religioase, 

personal medical, 

membri ai Poliției / 

Poliției Locale. 

Adeverință de 

unitatea la care este 

încadrat/angajat. 

Se verifică dacă din 

documentele 

justificative depuse 

reiese calitatea de 

membri ai 

instituțiilor/comunității.  

10 

2.  Copii cu vârste între 3-

15 ani și tineri cu 

vârste între 15-24 ani 

care nu se găsesc în 

situații de risc, dar 

care interacționează 

cu elevii din grupurile 

țintă principale. 

Adeverință 

individuală/ tabel 

nominal ori 

echivalent emise de 

instituția de 

învățământ 

Se verifică dacă din 

documentele 

justificative reiese 

faptul că respectivul 

elev interacționează 

cu elevii din grupurile 

țintă principale. 

9 

3.  Părinți ai copiilor și 

tinerilor care nu sunt 

selectați în grupul țintă 

Document justificativ 

care dovedește 

calitatea de părinte al 

Se verifică dacă din 

documentele 

justificative prezentate 

8 
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GTS 3: Alte grupuri țintă secundare 

principal, dar care 

interacționează cu 

elevii din grupul țintă 

principal 

copiilor și tinerilor 

care nu sunt selectați 

în grupul țintă 

principal, dar care 

interacționează cu 

elevii din grupul țintă 

principal (ex. dar fără 

a ne limita la copie 

certificat de naștere 

al copilului din grupul 

țintă, copie Hotărâre 

judecătorească, 

declarație pe proprie 

răspundere) 

rezultă calitatea de 

părinte al copilului 

și/sau tânărului din 

grupul țintă secundar,   

copii cu vârste între 3-

15 ani și tineri cu 

vârste între 15-24 ani 

care nu se găsesc în 

situații de risc, dar 

care interacționează 

cu elevii din grupurile 

țintă principale. 
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Conținutul dosarului: 

GTS 3: alte grupuri țintă secundare ( eligibile potrivit apelului de finanțare) 

3.1 -Copii cu vârste între 3-15 ani și tineri cu vârste între 15-24 ani care nu se 

găsesc în situații de risc, dar care interacționează cu elevii din grupurile țintă 

principale 

 

a. Cerere de înscriere în grupul țintă secundar  al proiectului, formularul 1 

atașat  la Ghidul de înscriere grup țintă secundar – alte grupuri 

secundare ( 3.1 Copii cu vârste între 3-15 ani și tineri cu vârste între 15-

24 ani care nu se găsesc în situații de risc, dar care interacționează cu 

elevii din grupurile țintă principale) 

b.  Adeverință eliberată de unitatea școlară, privind calitatea de elev și 

clasa, formularul 2 atașat la Ghidul de înscriere grup țintă  secundar – 

alte grupuri secundare ( 3.1 Copii cu vârste între 3-15 ani și tineri cu 

vârste între 15-24 ani care nu se găsesc în situații de risc, dar care 

interacționează cu elevii din grupurile țintă principale) 

c.  Angajament de disponibilitate, semnat de participant și de 

părinte/tutore/membru al familiei,  formularul 3 atașat la Ghidul de 

înscriere grup secundar – alte grupuri secundare ( 3.1 Copii cu vârste 

între 3-15 ani și tineri cu vârste între 15-24 ani care nu se găsesc în 

situații de risc, dar care interacționează cu elevii din grupurile țintă 

principale) 

d. Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnat 

de participant și de părinte/tutore/membru al familiei, formularul 4 atașat 

la Ghidul de înscriere grup secundar – alte grupuri secundare ( 3.1 Copii 

cu vârste între 3-15 ani și tineri cu vârste între 15-24 ani care nu se 
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găsesc în situații de risc, dar care interacționează cu elevii din grupurile 

țintă principale) 

e. Copie conform cu originalul după următoarele documente: Cartea de 

identitate/Certificatul de naștere (după caz) a elevului, Cartea de 

identitate a părintelui/tutorelui/membrului familiei. 
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Formularul 1 

 

Cerere de înscriere în grupul țintă secundar al proiectului 

„Zest4Edu-O nouă perspectivă în educație” – PN2022 

GTS 3: alte grupuri secundare (3.1 Copii cu vârste între 3-15 ani și tineri cu vârste 

între 15-24 ani care nu se găsesc în situații de risc, dar care interacționează cu 

elevii din grupurile țintă principale) 

 

Subsemnatul/a ………………..........………………….…. cu domiciliul stabil în localitatea 

………………………, strada ………............................……………., nr. …….., bl. ……., 

ap. ……., sc. ……….., județul …………………, telefon …………………….., email 

………………………………………………., posesor/posesoare a BI/CI seria …....., nr. 

……….., eliberat/ă de …………........................…....,  CNP 

………………….……........…...., în calitate de................................ al elevului/elevei 

............................................................................................., CNP .................................., 

aparținând etniei .........................., înscris în clasa .............., la unitatea școlară 

........................................................................................, solicit înscrierea elevului/elevei 

în grupul țintă secundar alte grupuri secundare (3.1 Copii cu vârste între 3-15 ani și 

tineri cu vârste între 15-24 ani care nu se găsesc în situații de risc, dar care 

interacționează cu elevii din grupurile țintă principale) pentru a participa la 

activitățile prevăzute în cadrul proiectului „Zest4Edu-O nouă perspectivă în educație” 

– PN2022, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, implementat în 

parteneriat între Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Inspectoratul Școlar Județean 

Neamț, Asociația Go-Ahead, Art for Change Foundation. 

                                                                                                            Nume, prenume 

 

Data          Semnătura  
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Formularul 2 

Antetul unității de învățământ 

 

 

 

Adeverință 

 

Se adeverește, prin prezenta, că 

.............................................................................., CNP ........................................., este 

înscris/înscrisă în anul școlar 2021-2022 în clasa ........................ la unitatea de 

învățământ .................................................................................................. 

Precizăm că situația la purtare și la învățătură a elevului/elevei 

.................................................................................... pentru anul școlar anterior îl/o 

recomandă pentru a fi înscris în GTS1 în cadrul proiectului „Zest4Edu-O nouă 

perspectivă în educație” – PN2022. Elevul nu se găsește în situație de risc, dar 

interacționează cu elevii din grupurile țintă principale  

 

 

Secretar, (Nume și prenume) 

 

Semnătura  

Diriginte, (Nume și prenume) 

 

Semnătura  

 

 

Director, Nume și prenume 

Semnătura 

L.S. 
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Formularul 3 

 

Angajament de disponibilitate față de activitățile proiectului 

„Zest4Edu-O nouă perspectivă în educație” – PN2022 
GTS 3: alte grupuri secundare (3.1 Copii cu vârste între 3-15 ani și tineri cu vârste 

între 15-24 ani care nu se găsesc în situații de risc, dar care interacționează cu 

elevii din grupurile țintă principale) 

 

Subsemnații: 
 

1. (Numele Inițiala tatălui Prenumele) ….................…………………………........…….…. 
............................................. cu domiciliul stabil în localitatea ………………………, 
strada ……………………..................., nr. …….., bl. ……., ap. ……., sc. ……….., județul 
……………….......…, CNP …..........……………….………...., elev/elevă al/a 
..........................................................................., în clasa ..................................., în anul 
școlar .2021-2022                                și  
 
2. (Numele Inițiala tatălui Prenumele) ..................……………………………........…….…. 
............................................. cu domiciliul stabil în localitatea ………………………, 
strada …………………….................., nr. …….., bl. ……., ap. ……., sc. ……….., județul 
……………….......…, telefon …………………….., e-mail 
………………………………………………., posesor/posesoare a BI/CI seria ….., nr. 
……….., eliberat/ă de …………………...., CNP ….............……………….………...., în 
calitate de părinte/tutore/membru al familiei elevului/elevei 
................................................................................. 

☐ declarăm pe propria răspundere că am luat notă de prevederile metodologiei de 

selecție din proiectul „Zest4Edu-O nouă perspectivă în educație” – PN2022, finanțat 

prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, implementat în parteneriat între 

Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Asociația 

Go-Ahead, Asociația Art for change foundation și suntem de acord cu acestea; 

☐ declarăm pe propria răspundere că am înțeles faptul că, în cazul în care elevul este 

selectat în grupul țintă secundar, are obligatia de a participa la activitățile specifice ale 

proiectului la care voi fi invitat. În caz contrar, în imposibilitatea de a continua activitățile 

proiectului, voi informa de îndată școala;  

☐ declarăm pe propria răspundere că ne angajăm să respectăm cerințele programului, 

să participăm la toate activitățile care ne revin; 
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☐ declarăm pe propria răspundere că am luat la cunoștință că nerespectarea acestui 

angajament poate duce la eliminarea elevului din grupul țintă secundar al proiectului, cu 

excepția situației în care motivele de renunțare sunt temeinic justificate sau nu ne sunt 

imputabile. 

Data            Semnătura elevului 
 
…………..                                            Semnătura părintelui/tutorelui/membrului familiei 
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Formularul 4 

Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

la nivelul proiectului „Zest4Edu-O nouă perspectivă în educație” – PN2022 

 

 

Subsemnații: 
1. (Numele Inițiala tatălui Prenumele) ….................…………………………........…….…. 
............................................. cu domiciliul stabil în localitatea ………………………, 
strada ……………………..................., nr. …….., bl. ……., ap. ……., sc. ……….., județul 
……………….......…, CNP …..........……………….………...., elev/elevă al/a 
..........................................................................., în clasa ..................................., în anul 
școlar .2021-2022                                și  
2. (Numele Inițiala tatălui Prenumele) ..................……………………………........…….…. 
............................................. cu domiciliul stabil în localitatea ………………………, 
strada …………………….................., nr. …….., bl. ……., ap. ……., sc. ……….., județul 
……………….......…, telefon …………………….., e-mail 
………………………………………………., posesor/posesoare a BI/CI seria ….., nr. 
……….., eliberat/ă de …………………...., CNP ….............……………….………...., în 
calitate de părinte/tutore/membru al familiei elevului/elevei 
................................................................................. 
Declarăm că suntem informați despre drepturile noastre și despre faptul că datele 

noastre personale vor fi tratate confidențial, 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 „Zest4Edu-O nouă perspectivă în 

educație” – PN2022, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, Programul 

„Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, implementat în 

parteneriat între Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Inspectoratul Școlar Județean 

Neamț, Asociația GO-AHEAD, Art for Change Foundation. 

Ne exprimăm consimțământul în mod expres și neechivoc privind colectarea și 

procesarea datelor noastre cu caracter personal, pe care le furnizăm benevol către 

Inspectoratul Școlar Județean Prahova și către către Inspectoratul Școlar Județean 

Neamț (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 



 
ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație – cod PN2022 

Proiect finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2012-2021  

 

înregistrări video, cod numeric personal (CNP), seria și numărul actului de identitate, 

categorie de persoană dezavantajată care dezvăluie originea rasială sau etnică), în 

următoarele scopuri:  

1. Participarea la procesul de selecție în grupul țintă secundar al proiectului ☐ Da             

☐  Nu 

2. Comunicări referitoare la implementarea proiectului și a activităților (invitații la 

evenimente, informări diverse, planificarea activităților, acordare de instrumente de 

sprijin etc.) de la Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Inspectoratul Școlar Județean 

Neamț, Asociația GO-AHEAD      ☐ Da             ☐  Nu 

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

4. Prelucrare în scopuri statistice și de publicitate cu privire la rezultatele activităților 

din proiect         ☐ Da             ☐  Nu 

5. Publicarea de testimoniale, fotografii și de înregistrări video pe paginile oficiale 

ale proiectului: website, Facebook, Youtube    ☐ Da             ☐  Nu 

Sunt de acord că fiu contactat/ă în scopurile menționate mai sus de către Inspectoratul 
Școlar Județean Prahova, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Asociația GO-AHEAD 
prin: 

E-mail     ☐ Da             ☐  Nu  ☐Preferat 

Poștă     ☐ Da             ☐  Nu  ☐Preferat 

Telefon    ☐ Da             ☐  Nu  ☐Preferat 

Servicii de mesagerie SMS  ☐ Da             ☐  Nu  ☐Preferat 

Transferul de date: 

Suntem de acord ca Inspectoratul Școlar Județean Prahova să transmită aceste date, 

după caz către Fondul Român de Dezvoltare Socială în calitate de Operator de 

Program și/sau între partenerii asociați ai proiectului.  

Am fost informați că drepturile noastre sunt următoarele: putem să ne retragem oricând 

dorim consimțământul acordat, cu efecte pentru viitor; putem solicita rectificarea, 
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actualizarea sau ștergerea, totală sau parțială a datelor, ne putem opune sau putem să 

restricționăm prelucrarea acestor date; prin intermediul canalelor de comunicate 

specificate mai jos, putem să solicităm informații privind datele noastre stocate de către 

Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Asociația 

GO-AHEAD; putem solicita să nu fim supuși unei decizii individualizate bazate exclusiv 

pe prelucrare automată; putem depune o plângere la autoritatea de supraveghere în 

cazul în care ne-au fost încălcate drepturile mai sus menționate.  

Pentru mai multe detalii referitoare la procesarea datelor personale de către 

Inspectoratul Școlar Județean Prahova și drepturile legate de acest aspect ne puteți 

contacta la tel: 0244.577.699 / 0244.577.551 transmite un mesaj la zest4edu@isjph.ro 

sau o adresă scrisă, datată și semnată la Inspectoratul Școlar Județean Prahova. 

 

Detalii despre prelucrarea datelor personale și confidențialitate 

Vă rugăm să citiți aceste informații cu multă atenție și să adresați orice întrebare referitoare 

la participarea în acest proiect, înainte de a accepta să participați și să vă dați acordul final 

în scris. Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, 

Asociația GO-AHEAD, în calitate de Operatori, asigură prelucrarea următoarelor date cu 

caracter personal ale participanților, prin personalul special autorizat:  

1. categorii de date 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, vârstă, situație familială, situația pe piața forței de muncă, ocupația, 

funcția, educația, imagini și înregistrări video.  

2. categorii de date cu caracter special: cod numeric personal (CNP), seria și numărul 

actului de identitate, categorie de persoană dezavantajată care dezvăluie originea rasială 

sau etnică; 

3. datele personale furnizate de dumneavoastră, în calitate de persoană înscrisă sau 

părinte/reprezentant legal al unei persoane înscrise în procedura de selecție grup țintă sau 

mailto:zest4edu@isjph.ro
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de participant la activitățile proiectului, în mod voluntar, notate pe propria răspundere pe 

formularele-tip folosite  în procesul de înregistrare în grupul țintă și/sau în documentele de 

raportare a activităților dar și copiile după documentele de identitate, de stare civilă, studii 

și calificări, sunt necesare în contextul îndeplinirii obligațiilor legale privind implementarea 

proiectului „Zest4Edu-O nouă perspectivă în educație” – PN2022, finanțat prin 

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei 

și creșterea incluziunii romilor”. 

Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal se bazează pe: articolul 6 alineatul (1) 

litera (a) din Regulamentului UE nr.679 din 2016 (GDPR) – persoana vizată și-a dat 

consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai 

multe scopuri specifice; litera (c) – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei 

obligații legale care îi revine operatorului precum și articolul 9 alineatul (2) litera (a) din 

Regulamentului UE nr.679 din 2016 (GDPR) – persoana vizată și-a dat consimțământul 

explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe 

scopuri specifice și litera (j) – prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes 

public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice. 

Necesitatea colectării și prelucrării datelor cu caracter personal  

Prin contractul de finanțare nr. 6/11.11.2020/N și prin legislația aplicabilă în vigoare, 

Inspectoratul Școlar Județean Prahova are obligația de a raporta toate informațiile 

colectate, către autoritățile competente. Destinatarii informațiilor sunt: Fondul Român de 

Dezvoltare Socială în calitate de Operator de Program și/sau partenerii asociați ai 

proiectului. 

Datele cu caracter personal vor face obiectul următoarelor operațiuni de prelucrare: 

colectare, înregistrare, organizare, utilizare în scopurile menționate, stocare, ștergere. 

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată, sau ale persoanei pe care o 

reprezentați, de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt: dreptul la informare, dreptul 

de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat), dreptul la 
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restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a 

nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. 

Pentru exercitarea oricărui drept legal, sau pentru a obține clarificări cu privire la aceste 

aspecte și la protecția confidențialității, vă rugăm să ne contactați printr-un email la adresa 

zest4edu@isjph.ro 

 

Nume Prenume elev: __________________________________________________ 

 

Semnătura         

____________________      

 

 

Nume Prenume părinte/tutore/membru al familiei: 

___________________________________ 

Semnătura         

____________________ 

 

 

Data  

________________________ 
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Conținutul dosarului: 

GTS 3: alte grupuri țintă secundare ( eligibile potrivit apelului de finanțare) 

3.2 –părinți ai copiilor și tinerilor care nu sunt selectați în grupul țintă 

principal,  dar care interacționează cu elevii din grupurile țintă principale 

a. Cerere de înscriere în grupul țintă secundar  al proiectului, formularul 5 

atașat la Ghidul de înscriere grup țintă secundar – alte grupuri secundare 

( 3.2 -părinți ai copiilor și tinerilor care nu sunt selectați în grupul țintă 

principal,  dar care interacționează cu elevii din grupurile țintă principale) 

b.  Adeverință eliberată de unitatea școlară, privind calitatea de elev a 

fiului/fiicei și clasa, formularul 6 atașat la Ghidul de înscriere grup țintă 

secundar  – alte grupuri secundare ( 3.2 -părinți ai copiilor și tinerilor care 

nu sunt selectați în grupul țintă principal,  dar care interacționează cu 

elevii din grupurile țintă principale) 

c.  Angajament de disponibilitate, semnat de participant,  formularul 7 

atașat la Ghidul de înscriere grup țintă secundar – alte grupuri secundare 

( 3.2 -părinți ai copiilor și tinerilor care nu sunt selectați în grupul țintă 

principal,  dar care interacționează cu elevii din grupurile țintă principale) 

d. Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnat 

de participant, formularul 8 atașat la Ghidul de înscriere grup țintă 

secundar - – alte grupuri secundare ( 3.2 -părinți ai copiilor și tinerilor 

care nu sunt selectați în grupul țintă principal,  dar care interacționează 

cu elevii din grupurile țintă principale) 

e. Copie conform cu originalul după următoarele documente: Cartea de 

identitate/Certificatul de naștere a fiului/fiicei, Cartea de identitate a 

solicitantului. 
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Formularul 5 

 

Cerere de înscriere în grupul țintă secundar al proiectului 

„Zest4Edu-O nouă perspectivă în educație” – PN2022 

GTS 3: alte grupuri secundare ( 3.2 -părinți ai copiilor și tinerilor care nu sunt 

selectați în grupul țintă principal,  dar care interacționează cu elevii din 

grupurile țintă principale) 

 

 

Subsemnatul/a ………………..........………………….…. cu domiciliul stabil în 

localitatea ………………………, strada ………............................……………., nr. …….., 

bl. ……., ap. ……., sc. ……….., județul …………………, telefon …………………….., 

email ………………………………………………., posesor/posesoare a BI/CI seria …....., 

nr. ……….., eliberat/ă de …………........................…....,  CNP 

………………….……........…...., aparținând etniei ............................, părinte/tutore sau 

membru al familiei elevului………………………………………………….. selectat în 

grupul țintă secundar al proiectului, identificat cu CNP ..................................................., 

înscris în clasa ............, la unitatea de învațământ ....................................... 

............................................................................................ solicit înscrierea în grupul 

țintă secundar „ alte grupuri secundare ( 3.2 -părinți ai copiilor și tinerilor care nu 

sunt selectați în grupul țintă principal,  dar care interacționează cu elevii din 

grupurile țintă principale” pentru a participa la activitățile prevăzute în cadrul 

proiectului „Zest4Edu-O nouă perspectivă în educație” – PN2022, finanțat prin 

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, implementat în parteneriat între Inspectoratul 
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Școlar Județean Prahova, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Asociația Go-Ahead, 

Art for Change Foundation. 

Atașez prezentei cereri, certificatul de naștere/hotărârea judecătorească pentru 

elevul înscris în GTP, din care rezultă calitatea mea de părinte/tutore/membru al 

familiei. 

 

                                                                                                            Nume, prenume 

Data          Semnătura  
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Formularul 6 

Antetul unității de învățământ 

 

Adeverință 

 

Se adeverește, prin prezenta, că elevul/eleva ......................................................... 

este înscris/înscrisă în anul școlar 2021-2022 în clasa ........................ și a fost 

selectat(ă) și inclus(ă) în grupul țintă secundar al proiectului Zest4Edu - O nouă 

perspectivă în educație”, cod PN2022. 

               Adeverința a fost eliberată pentru înscrierea domnului/doamnei 

…………………………………………….., părinte/tutore legal/membru al familiei, în GTS 

3: alte grupuri secundare (3.2 -părinți ai copiilor și tinerilor care nu sunt selectați în 

grupul țintă principal,  dar care interacționează cu elevii din grupurile țintă principale), în 

cadrul proiectului Zest4Edu - O nouă perspectivă în educație”, cod PN2022. 

 

 

Secretar, (Nume și prenume) 

Semnătura  

Diriginte, (Nume și prenume) 

Semnătura  

 

 

Director, Nume și prenume 

Semnătura 

L.S. 
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Formularul 7 

Angajament de disponibilitate față de activitățile proiectului 

„Zest4Edu-O nouă perspectivă în educație” – PN2022 
GTS 3: alte grupuri secundare ( 3.2 -părinți ai copiilor și tinerilor care nu sunt 

selectați în grupul țintă principal,  dar care interacționează cu elevii din 

grupurile țintă principale) 

 

Subsemnatul,………………………………………………………… cu domiciliul stabil în 

localitatea ………………………, strada ……………………..................., nr. …….., bl. 

……., ap. ……., sc. ……….., județul ……………….......…, CNP 

…..........……………….………...., părinte/tutore/membru al familiei elevului 

..........................................................................., CNP .................................., înscris în 

clasa ..................................., în anul școlar 2021-2022 la unitatea de învațământ 

.......................................................................................................................................... :                                

☐ declar pe propria răspundere că am luat notă de prevederile metodologiei de selecție 

din proiectul „Zest4Edu-O nouă perspectivă în educație” – PN2022, finanțat prin 

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, implementat în parteneriat între Inspectoratul 

Școlar Județean Prahova, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Asociația Go-Ahead, 

Asociația Art for change foundation și suntem de acord cu acestea; 

☐ declar pe propria răspundere că am înțeles faptul că, în cazul în care voi fi selectat în 

grupul țintă secundar, , am obligatia de a participa la activitățile specifice ale proiectului 

la care voi fi invitat. În caz contrar, în imposibilitatea de a continua activitățile proiectului, 

voi informa de îndată școala;  

☐ declar pe propria răspundere că mă angajez să respect cerințele programului, să 

particip la toate activitățile care ne revin; 

☐ declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință că nerespectarea acestui 

angajament poate duce la eliminarea din grupul țintă secundar al proiectului, cu 

excepția situației în care motivele de renunțare sunt temeinic justificate sau nu-mi sunt 

imputabile. 

Data  Semnătura părintelui/tutorelui/membrului familiei 
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Formularul 8 

Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

la nivelul proiectului „Zest4Edu-O nouă perspectivă în educație” – PN2022 

 

Subsemnatul,………………………………………………………… cu domiciliul stabil în 

localitatea ………………………, strada ……………………..................., nr. …….., bl. 

……., ap. ……., sc. ……….., județul ……………….......…, CNP 

…..........……………….………...., părinte/tutore/membru al familiei elevului 

..........................................................................., CNP....................................... din clasa 

..................................., în anul școlar .2021-2022                                 

Declar că sunt informat despre drepturile mele și despre faptul că datele mele personale vor fi 

tratate confidențial, 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 

„Zest4Edu-O nouă perspectivă în educație” – PN2022, finanțat prin Granturile SEE și 

Norvegiene 2014-2021, Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii 

romilor”, implementat în parteneriat între Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Inspectoratul 

Școlar Județean Neamț, Asociația GO-AHEAD, Art for Change Foundation. 

Îmi exprim consimțământul în mod expres și neechivoc privind colectarea și procesarea datelor 

mele cu caracter personal, pe care le furnizez benevol către Inspectoratul Școlar Județean 

Prahova și către către Inspectoratul Școlar Județean Neamț (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 următoarele scopuri:  

1. Participarea la procesul de selecție în grupul țintă secundar al proiectului ☐ Da             

☐  Nu 
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2. Comunicări referitoare la implementarea proiectului și a activităților (invitații la 

evenimente, informări diverse, planificarea activităților, acordare de instrumente de sprijin etc.) 

de la Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Asociația 

GO-AHEAD         ☐ Da             ☐  Nu 

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

4. Prelucrare în scopuri statistice și de publicitate cu privire la rezultatele activităților din 

proiect          ☐ Da             ☐  Nu 

5. Publicarea de testimoniale, fotografii și de înregistrări video pe paginile oficiale ale 

proiectului: website, Facebook, Youtube     ☐ Da             ☐  Nu 

Sunt de acord că fiu contactat/ă în scopurile menționate mai sus de către Inspectoratul Școlar 

Județean Prahova, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Asociația GO-AHEAD prin: 

E-mail      ☐ Da             ☐  Nu  ☐Preferat 

Poștă     ☐ Da             ☐  Nu  ☐Preferat 

Telefon    ☐ Da             ☐  Nu  ☐Preferat 

Servicii de mesagerie SMS   ☐ Da             ☐  Nu  ☐Preferat 

Transferul de date: 

Sunt de acord ca Inspectoratul Școlar Județean Prahova să transmită aceste date, după caz 

către Fondul Român de Dezvoltare Socială în calitate de Operator de Program și/sau între 

partenerii asociați ai proiectului.  

Am fost informat că drepturile mele sunt următoarele: pot să-mi retrag oricând doresc 

consimțământul acordat, cu efecte pentru viitor; pot solicita rectificarea, actualizarea sau 

ștergerea, totală sau parțială a datelor, 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 Inspectoratul Școlar Județean Prahova, 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Asociația GO-AHEAD; pot solicita să nu fiu supus unei 
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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.  

Pentru mai multe detalii referitoare la procesarea datelor personale de către Inspectoratul 

Școlar Județean Prahova și drepturile legate de acest aspect ne puteți contacta la tel: 

0244.577.699 / 0244.577.551 transmite un mesaj la zest4edu@isjph.ro sau o adresă scrisă, 

datată și semnată la Inspectoratul Școlar Județean Prahova. 

 

Detalii despre prelucrarea datelor personale și confidențialitate 

Vă rugăm să citiți aceste informații cu multă atenție și să adresați orice întrebare referitoare la 

participarea în acest proiect, înainte de a accepta să participați și să vă dați acordul final în scris. 

Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Asociația GO-

AHEAD, în calitate de Operatori, asigură prelucrarea următoarelor date cu caracter personal ale 

participanților, prin personalul special autorizat:  

4. categorii de date 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, 

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

înregistrări video.  

5. categorii de date cu caracter special: cod numeric personal (CNP), seria și numărul actului 

de identitate, categorie de persoană dezavantajată care dezvăluie originea rasială sau etnică; 

6. datele personale furnizate de dumneavoastră, în calitate de persoană înscrisă sau 

părinte/reprezentant legal al unei persoane înscrise în procedura de selecție grup țintă sau de 

participant la activitățile proiectului, în mod voluntar, notate pe propria răspundere pe formularele-tip 

folosite  în procesul de înregistrare în grupul țintă și/sau în documentele de raportare a activităților 

dar și copiile după documentele de identitate, de stare civilă, studii și calificări, sunt necesare în 

contextul îndeplinirii obligațiilor legale privind implementarea proiectului „Zest4Edu-O nouă 

perspectivă în educație” – PN2022, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, 

Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”. 

Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal se bazează pe: articolul 6 alineatul (1) litera (a) 

din Regulamentului UE nr.679 din 2016 (GDPR) – persoana vizată și-a dat consimțământul pentru 

mailto:zest4edu@isjph.ro
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prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice; litera (c) 

– prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului 

precum și articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentului UE nr.679 din 2016 (GDPR) – 

persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter 

personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice și litera (j) – prelucrarea este necesară în 

scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri 

statistice. 

Necesitatea colectării și prelucrării datelor cu caracter personal  

Prin contractul de finanțare nr. 6/11.11.2020/N și prin legislația aplicabilă în vigoare, Inspectoratul 

Școlar Județean Prahova are obligația de a raporta toate informațiile colectate, către autoritățile 

competente. Destinatarii informațiilor sunt: Fondul Român de Dezvoltare Socială în calitate de 

Operator de Program și/sau partenerii asociați ai proiectului. 

Datele cu caracter personal vor face obiectul următoarelor operațiuni de prelucrare: colectare, 

înregistrare, organizare, utilizare în scopurile menționate, stocare, ștergere. 

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată, sau ale persoanei pe care o reprezentați, 

de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt: dreptul la informare, dreptul de acces la date, 

dreptul la rectificare, dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, 

dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate 

exclusiv pe prelucrarea automată. 

Pentru exercitarea oricărui drept legal, sau pentru a obține clarificări cu privire la aceste aspecte și 

la protecția confidențialității, vă rugăm să ne contactați printr-un email la adresa zest4edu@isjph.ro

     

Nume Prenume părinte/tutore/membru al familiei: ___________________________________ 

Semnătura         

____________________ 

 

 

Data  

________________________ 
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Conținutul dosarului: 

GTS 3: alte grupuri țintă secundare ( eligibile potrivit apelului de finanțare) 

3.3 –alți membri ai comunității 

a. Cerere de înscriere în grupul țintă secundar  al proiectului, formularul 9 

atașat  la Ghidul de înscriere grup țintă secundar – alte grupuri 

secundare ( 3.3 -alți membri ai comunității) 

f.  Adeverință eliberată de instituție, privind calitatea de membru al 

comunității, formularul 10 atașat la Ghidul de înscriere grup țintă 

secundar  – alte grupuri secundare (3.3 alți membri ai comunității) 

g.  Angajament de disponibilitate, semnat de participant,  formularul 11 

atașat la Ghidul de înscriere grup țintă secundar – alte grupuri secundare 

( 3.3 -alți membri ai comunității) 

h. Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnat 

de participant, formularul 12 atașat la Ghidul de înscriere grup țintă 

secundar - – alte grupuri secundare (3.3- alți membri ai comunității) 

i. Copie conform cu originalul după următoarele documente: Cartea de 

identitate 
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Formularul 1 

 

Cerere de înscriere în grupul țintă secundar al proiectului 

„Zest4Edu-O nouă perspectivă în educație” – PN2022 

               GTS 3: alte grupuri secundare ( 3.3 - alți membri ai comunității) 

 

 

Subsemnatul/a ………………..........………………….……………………………… 

de la………………………………………………….. cu domiciliul stabil în localitatea 

………………………, strada ………............................……………., nr. …….., bl. ……., 

ap. ……., sc. ……….., județul …………………, telefon …………………….., email 

………………………………………………., posesor/posesoare a BI/CI seria …....., nr. 

……….., eliberat/ă de …………........................…....,  CNP 

………………….……........…...., solicit înscrierea în grupul țintă secundar „ alte grupuri 

secundare ( 3.3 - alți membri ai comunității) ” pentru a participa la activitățile 

prevăzute în cadrul proiectului „Zest4Edu-O nouă perspectivă în educație” – 

PN2022, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, implementat în 

parteneriat între Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Inspectoratul Școlar Județean 

Neamț, Asociația Go-Ahead, Art for Change Foundation. 

 

                                                                                                            Nume, prenume 

 

Data          Semnătura  
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Formularul 2 

Antetul instituției/organizației 

 

Adeverință 

 

Se adeverește, prin prezenta, că doamna/domnul……………………………… 

..........................................................................................  este membru/salariat 

la…………………………………………………………………………. 

          Adeverința a fost eliberată pentru înscrierea în grupul țintă secundar „ alte 

grupuri secundare ( 3.3 - alți membri ai comunității), în cadrul proiectului 

„Zest4Edu-O nouă perspectivă în educație” – PN2022, finanțat prin Granturile SEE 

și Norvegiene 2014-2021, implementat în parteneriat între Inspectoratul Școlar 

Județean Prahova, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Asociația Go-Ahead, Art for 

Change Foundation. 

 

 

 

 

Director/ Președinte, Nume și prenume 

Semnătura 

L.S. 
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Formularul 3 

 

Angajament de disponibilitate față de activitățile proiectului 

„Zest4Edu-O nouă perspectivă în educație” – PN2022 
               GTS 3: alte grupuri secundare ( 3.3 - alți membri ai comunității) 

 

Subsemnatul,………………………………………………………… cu domiciliul stabil în 

localitatea ………………………, strada ……………………..................., nr. …….., bl. 

……., ap. ……., sc. ……….., județul ……………….......…, CNP 

…..........……………….………...., membru al comunității în calitate de …………………… 

☐ declar pe propria răspundere că am luat notă de prevederile metodologiei de selecție 

din proiectul „Zest4Edu-O nouă perspectivă în educație” – PN2022, finanțat prin 

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, implementat în parteneriat între Inspectoratul 

Școlar Județean Prahova, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Asociația Go-Ahead, 

Asociația Art for change foundation și suntem de acord cu acestea; 

☐ declar pe propria răspundere că am înțeles faptul că, în cazul în care voi fi selectat în 

grupul țintă secundar, am obligatia de a participa la activitățile specifice ale proiectului la 

care voi fi invitat. În caz contrar, în imposibilitatea de a continua activitățile proiectului, 

voi informa de îndată școala  

☐ declar pe propria răspundere că mă angajez să respect cerințele programului, să 

particip la toate activitățile care îmi revin; 

☐ declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință că nerespectarea acestui 

angajament poate duce la eliminarea din grupul țintă secundar al proiectului, cu 

excepția situației în care motivele de renunțare sunt temeinic justificate sau nu-mi sunt 

imputabile. 

Data      Semnătura 
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Formularul 4 

 

Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

la nivelul proiectului „Zest4Edu-O nouă perspectivă în educație” – PN2022 

 

Subsemnatul,………………………………………………………… cu domiciliul stabil în 

localitatea ………………………, strada ……………………..................., nr. …….., bl. 

……., ap. ……., sc. ……….., județul ……………….......…, CNP 

…..........……………….………...., membru al comunității în calitate de …………………… 

Declar că sunt informat despre drepturile mele și despre faptul că datele mele 

personale vor fi tratate confidențial, 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 „Zest4Edu-O nouă perspectivă în educație” – PN2022, 

finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, Programul „Dezvoltare locală, 

reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, implementat în parteneriat între 

Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Asociația 

GO-AHEAD, Art for Change Foundation. 

Îmi exprim consimțământul în mod expres și neechivoc privind colectarea și procesarea 

datelor mele cu caracter personal, pe care le furnizez benevol către Inspectoratul Școlar 

Județean Prahova și către către Inspectoratul Școlar Județean Neamț (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 următoarele scopuri:  

1. Participarea la procesul de selecție în grupul țintă secundar al proiectului ☐ Da             

☐  Nu 
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2. Comunicări referitoare la implementarea proiectului și a activităților (invitații la 

evenimente, informări diverse, planificarea activităților, acordare de instrumente de 

sprijin etc.) de la Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Inspectoratul Școlar Județean 

Neamț, Asociația GO-AHEAD      ☐ Da             ☐  Nu 

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

4. Prelucrare în scopuri statistice și de publicitate cu privire la rezultatele activităților 

din proiect         ☐ Da             ☐  Nu 

5. Publicarea de testimoniale, fotografii și de înregistrări video pe paginile oficiale 

ale proiectului: website, Facebook, Youtube    ☐ Da             ☐  Nu 

Sunt de acord că fiu contactat/ă în scopurile menționate mai sus de către Inspectoratul 

Școlar Județean Prahova, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Asociația GO-AHEAD 

prin: 

E-mail     ☐ Da             ☐  Nu  ☐Preferat 

Poștă     ☐ Da             ☐  Nu  ☐Preferat 

Telefon    ☐ Da             ☐  Nu  ☐Preferat 

Servicii de mesagerie SMS  ☐ Da             ☐  Nu  ☐Preferat 

Transferul de date: 

Sunt de acord ca Inspectoratul Școlar Județean Prahova să transmită aceste date, 

după caz către Fondul Român de Dezvoltare Socială în calitate de Operator de 

Program și/sau între partenerii asociați ai proiectului.  

Am fost informat că drepturile mele sunt următoarele: pot să-mi retrag oricând doresc 

consimțământul acordat, cu efecte pentru viitor; pot solicita rectificarea, actualizarea 

sau ștergerea, totală sau parțială a datelor, mă pot opune sau pot să restricționez 
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prelucrarea acestor date; prin intermediul canalelor de comunicate specificate mai jos, 

pot să solicit informații privind datele mele stocate de către Inspectoratul Școlar 

Județean Prahova, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Asociația GO-AHEAD; 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.  

Pentru mai multe detalii referitoare la procesarea datelor personale de către 

Inspectoratul Școlar Județean Prahova și drepturile legate de acest aspect ne puteți 

contacta la tel: 0244.577.699 / 0244.577.551 transmite un mesaj la zest4edu@isjph.ro 

sau o adresă scrisă, datată și semnată la Inspectoratul Școlar Județean Prahova. 

 

Detalii despre prelucrarea datelor personale și confidențialitate 

Vă rugăm să citiți aceste informații cu multă atenție și să adresați orice întrebare referitoare 

la participarea în acest proiect, înainte de a accepta să participați și să vă dați acordul final 

în scris. Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, 

Asociația GO-AHEAD, în calitate de Operatori, asigură prelucrarea următoarelor date cu 

caracter personal ale participanților, prin personalul special autorizat:  

7. categorii de date 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, vârstă, situație familială, situația pe piața forței de muncă, ocupația, 

funcția, educația, imagini și înregistrări video.  

8. categorii de date cu caracter special: cod numeric personal (CNP), seria și numărul 

actului de identitate, categorie de persoană dezavantajată care dezvăluie originea rasială 

sau etnică; 

9. datele personale furnizate de dumneavoastră, în calitate de persoană înscrisă sau 

părinte/reprezentant legal al unei persoane înscrise în procedura de selecție grup țintă sau 

de participant la activitățile proiectului, în mod voluntar, notate pe propria răspundere pe 

mailto:zest4edu@isjph.ro
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formularele-tip folosite  în procesul de înregistrare în grupul țintă și/sau în documentele de 

raportare a activităților dar și copiile după documentele de identitate, de stare civilă, studii 

și calificări, sunt necesare în contextul îndeplinirii obligațiilor legale privind implementarea 

proiectului „Zest4Edu-O nouă perspectivă în educație” – PN2022, finanțat prin 

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei 

și creșterea incluziunii romilor”. 

Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal se bazează pe: articolul 6 alineatul (1) 

litera (a) din Regulamentului UE nr.679 din 2016 (GDPR) – persoana vizată și-a dat 

consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai 

multe scopuri specifice; litera (c) – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei 

obligații legale care îi revine operatorului precum și articolul 9 alineatul (2) litera (a) din 

Regulamentului UE nr.679 din 2016 (GDPR) – persoana vizată și-a dat consimțământul 

explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe 

scopuri specifice și litera (j) – prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes 

public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice. 

Necesitatea colectării și prelucrării datelor cu caracter personal  

Prin contractul de finanțare nr. 6/11.11.2020/N și prin legislația aplicabilă în vigoare, 

Inspectoratul Școlar Județean Prahova are obligația de a raporta toate informațiile 

colectate, către autoritățile competente. Destinatarii informațiilor sunt: Fondul Român de 

Dezvoltare Socială în calitate de Operator de Program și/sau partenerii asociați ai 

proiectului. 

Datele cu caracter personal vor face obiectul următoarelor operațiuni de prelucrare: 

colectare, înregistrare, organizare, utilizare în scopurile menționate, stocare, ștergere. 

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată, sau ale persoanei pe care o 

reprezentați, de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt: dreptul la informare, dreptul 

de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat), dreptul la 
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restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a 

nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. 

Pentru exercitarea oricărui drept legal, sau pentru a obține clarificări cu privire la aceste 

aspecte și la protecția confidențialității, vă rugăm să ne contactați printr-un email la adresa 

zest4edu@isjph.ro     

 

 

Nume Prenume părinte/tutore/membru al familiei:  

___________________________________ 

Semnătura         

____________________ 

 

 

Data  

________________________ 

mailto:zest4edu@isjph.ro

