Anexa 3

ACORDUL PARINŢILOR/ TUTORILOR LEGALI PENTRU PARTICIPAREA ELEVULUI MINOR LA
ACTIVITÃŢILE PROIECTULUI

Subsemnata / (ul)_________________________________________________________________
(numele pãrintelui/ tutorelui legal al minorului)

părinte / tutore legal al elevei / ului ________________________________________________
din clasa a _________ de la unitatea de învăţământ____________________________________
______________________________________________ din localitatea _____________________
_____________________________ îmi exprim acordul de participare a fiicei/ fiului meu la
proiectul „Stagii de practică pentru elevii din regiunea Nord-Vest in domeniul turismului și
alimentației!”, contract POCU/633/6/14/131807, derulat în perioada Septembrie 2020-August
2022 de cãtre RCG Centrul de consultanță Nord Vest în Management și Achiziții S.R.L., cu sediul
în Cluj-Napoca, str. Ion Andreescu nr. 1, jud. Cluj (Lider de parteneriat) şi S.C. ARINI S.R.L.,
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Baia Mare nr. 15, jud. Cluj (Partener).
Declar pe proprie rãspundere ca am luat la cunoştințã urmãtoarele informații despre
proiect:
•

•

•

Grupul țintã cãruia i se adreseazã proiectul este:
o 185 de elevi din regiunea de dezvoltare Nord-Vest care urmeazã cursurile unei unitãți
de învãțãmânt cu profil de turism şi alimentație, din care 15 elevi din mediul rural si 4
elevi de etnie romã
Pentru a fi eligibil în cadrul proiectului elevul trebuie sã:
o deținã domiciliul în regiunea Nord-Vest
o sã fie înregistrat la o unitate de învãțãmânt secundar superior (liceu, şcoala
profesionalã) sau terțiar non-universitar (scoalã postlicealã) cu profil în domeniu
turismului şi alimentației din regiunea Nord-Vest în:
 clasele a XI-a si a XII-a pentru elevii de liceu;
 clasele a X-a si XI-a pentru elevii din şcolile profesionale;
 toți anii de studiu pentru elevii din unitãțile de învãțãmânt postliceal;
Activitãțile pe care trebuie sã le parcurgã elevul în cadrul proiectului sunt:
o Selecția şi recrutarea în grupul țintã al proiectului
o Participarea la activitãți de orientare şi consiliere profesionalã
o Participarea la sesiuni de sensibilizare cu privire la discriminarea socio-profesionalã
o Participarea la stagii de practicã în domeniul turismului şi alimentației, conform
programei şcolare a unitãții de învãțãmânt la care este înscris elevul, la operatori
economici propuşi/ puşi la dispoziție de parteneriatul proiectului.

Imi exprim acordul pentru participarea copilului meu la activitãțile aferente proiectului „Stagii de
practică pentru elevii din regiunea Nord-Vest in domeniul turismului și alimentației!”, Contract
POCU/633/6/14/ 131807 organizat de RCG centrul de consultanță Nord Vest în Management și Achiziții
SRL în parteneriat cu S.C. ARINI S.R.L.
Declar pe propria răspundere că am citit care sunt activitãțile prevãzute pentru elevii selectați în grupul
țintã al proiectului şi ca sunt de acord ca fiul/fiica mea sã participe la acestea;
Declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor personale ale minorului (nume, adresa email etc.)
în scopul proiectului sus-menționat.
Declar că sunt de acord ca materialele rezultate în urma activităţilor (fotografii, filmări video etc.) să
fie utilizate în scopul proiectului sus-menţionat pe internet, site-ul proiectului, site-urile institutiilor
partenere, facebook, cât şi prin publicarea lor în presa locală.

DATA

SEMNÃTURA

________________

___________________

Anexa 4

CERERE DE ÎNSCRIERE CANDIDAT

Subsemnatul/Subsemnata____________________________________________________,
cu domiciliul în localitatea_________________________________________________________,
str. ____________________________________________, nr. _____, bl.____, sc.____, ap.____,
județ______________________________________, avand actul de identitate cu seria______,
nr. _____________, CNP_________________________________________,
•

înmatriculat la (numele instituției de învãțãmânt)
__________________________________________________________________________,

•

nivel scolarizare
Liceu

Școalã Profesionalã

Școalã Postlicealã

•

clasa ________________________,

•

vã rog sã imi aprobați înscrierea în calitate de participant în cadrul procedurii de selecție
al grupului țintã aferent proiectului „Stagii de practică pentru elevii din regiunea NordVest in domeniul turismului și alimentației!”, Contract POCU/633/6/14/131807.
Declar cã sunt informat/ă legat de activitățile la care voi participa și îmi exprim

disponibilitatea de a fi prezent/ă la toate acțiunile organizate prin intermediul proiectului.

DATA

SEMNÃTURA

________________

___________________

Anexa 5

DECLARAŢIE
de consimțământ privind acceptarea prelucrării datelor cu caracter personal
Subsemnatul/Subsemnata_________________________________________________________,
CNP_________________________________________, posesor/posesoare a CI seria_________,
nr. _________, eliberatã la data de ______________,de cãtre ________________________.
DECLAR CĂ:
 Am fost informat că datele mele personale urmează să fie prelucrate în scopul implementãrii
proiectului cu titlul „Stagii de practică pentru elevii din regiunea Nord-Vest in domeniul turismului
și alimentației!”, Contract POCU/633/6/14/131807, de cãtre societatea S.C. ARINI S.R.L., CUI
16553198, Nr. Înreg. la Reg. Com. J12/2376/2004, CU SEDIUL În localitatea Cluj-Napoca, str. Baia
Mare nr. 15, jud. Cluj, partener în cadrul acestuia.
 Am fost informat că refuzul meu ar determina imposibilitatea înscrierii mele in grupul țintă.
 Am fost informat că datele cu caracter personal furnizate se prelucrează numai în scopul determinat
şi sunt comunicate următorilor destinatari: RCG Centrul de Consultanțã Nord Vest în Management
şi Achizitii S.R.L. (Lider de parteneriat), AM POCU, OIR POCU, alte autorități publice
centrale/locale, instituții de învățământ și alte instituții abilitate.
 Înţeleg că prelucrarea datelor personale se va realiza cu respectarea prevederilor Directivei
CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 677/2001,
precum şi a prevederilor Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă în legislaţia naţională prin
Legea nr. 506/2004.
 Am fost informat că, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestora (Regulamentul General privind Protecția Datelor - RGPD), beneficiez de
dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea
prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual
automatizat și că am dreptul de a- mi retrage consimţământul în orice moment în forma scrisă.
 Îmi dau acordul pentru stocarea, prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal în cadrul
proiectului menționat.
DATA
_________________

SEMNÃTURA
___________________

Anexa 6

DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT
privind activitațile desfãşurate în cadrul proiectului

Subsemnatul/Subsemnata__________________________________________________,
CNP_________________________________________, declar cã am fost informat(ă) despre
obiectivele şi activităţile proiectului „Stagii de practică pentru elevii din regiunea Nord-Vest
in domeniul turismului și alimentației!”, Contract POCU/633/6/14/131807 şi mã angajez să
respect cerinţele programului, să particip la toate activităţile care îmi revin:
 să particip la stagiile de practicã organizate in cadrul proictului
 să particip la activitatile de consiliere si orientare profesionalã
 să particip la sesiunile de sensibilizare-informare privind nediscriminarea si egalitatea
de şanse pe piata muncii
 să informez organizatorii stagiilor de practicã despre orice situație neprevăzută ce ar
putea să afecteze participarea mea;

DATA
_________________

SEMNÃTURA
___________________

Anexa 7

DECLARAŢIE
pe proprie rãspundere privind evitarea dublei finanțãri

Subsemnatul/Subsemnata__________________________________________________,
CNP_________________________________________, în calitate de membru în grupul țintã al
proiectului „Stagii de practică pentru elevii din regiunea Nord-Vest in domeniul turismului și
alimentației!”, Contract POCU/633/6/14/131807, declar pe propria rãspundere, cunoscând
prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, că nu am participat și
nici nu particip în prezent la activități având competențe similare cu cele ale proiectului mai
sus menționat, finanțate prin Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman
2014- 2020 sau din alte fonduri publice.
Am luat la cunoştinţă că declaraţia în fals a subsemnatului(ei) atrage după sine
următoarele
consecinţe:
 excluderea din activităţile de care am beneficiat prin intermediul proiectului până la
momentul descoperirii falsului;
 acordarea de despăgubiri financiare către beneficiarul proiectului si partenerii acestuia,
constând în contravaloarea serviciilor de care am beneficiat gratuit până în momentul
descoperirii falsului.

DATA
_________________

SEMNÃTURA
___________________

