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Preambul 
 

              Prezenta metodologie este elaborată pentru selectarea grupului ţintă al proiectului 
”Vreau la școală! Vreau să-nvăț prin joc afară!” COD SMIS 153435, cofinanţat din Fondul Social 
European (FSE),  prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020.  
              Solicitantul  proiectului este Școala Gimnazială Nr.1, sat Rădeni, partener 1 Scoala 
Gimnazială ”Ionel Miron” Ivănești , beneficiar fiind un numar de 400 de elevi si un număr 
de 40 de cadre didactice din învățământul preuniversitar obligatoriu. Întregul proces de 
selecție a grupului ţintă se va face în acord cu legislaţia în vigoare, cu respectarea principiilor 
egalitătii de şanse şi ale nediscriminării.   
 
 
 
 1. RESURSE UMANE DIRECT IMPLICATE 

Nr. 
crt. 

 Rol Codul ocupatiei 

1 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
NR. 1 SAT RĂDENI 

Manager proiect - 1 post 242101 manager proiect 

2 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
NR. 1 SAT RĂDENI 

Conceptor local  - 1 post Cod COR 243201-
specialist în relații publice 

3 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
NR. 1 SAT RĂDENI 

Coordonator GT - 1 post Cod Cor 243201 specialist 
in relatii publice 

4 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
NR. 1 SAT RĂDENI 

Responsabil teme secundare - 1 
post 

243201 specialist in relatii 
publice 

5 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
NR. 1 SAT RĂDENI 

Responsabil activități 
pregătitoare -gimnaziu - 2 posturi 

233002-profesor în 
învățământul gimnazial 

6 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
NR. 1 SAT RĂDENI 

Responsabil activități 
pregătitoare -primar - 1 post (1 
învățător) 

234102-învățător 

7 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
NR. 1 SAT RĂDENI 

Cadru didactic club școlar 
(Lectură și actorie, Arte plastice, 
Sport, Inteligență emoțională)- 8 
posturi (4 învățători și 4 
profesori) 

233002-profesor în 
învățământul gimnazial 

8 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
NR. 1 SAT RĂDENI 

Cadru didactic club școlar (Științe 
- Matematică*2; Biologie*2; 
Geografie*2) -  6 posturi 
(profesori) 

233002-profesor în 
învățământul gimnazial 
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9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
NR. 1 SAT RĂDENI 

Cadru didactic club școlar (Științe 
- Fizică*2; Chimie*2) - 4 posturi 
(profesori) 

233002-profesor în 
învățământul gimnazial 

11 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
"IONEL MIRON" 

Conceptor local  - 2 posturi Cod COR 243201-
specialist în relații publice 

12 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
"IONEL MIRON" 

Responsabil activități 
pregătitoare -gimnaziu - 2 posturi 

233002-profesor în 
învățământul gimnazial 

13 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
"IONEL MIRON" 

Responsabil activități 
pregătitoare -primar - 1 post (1 
învățător) 

234102-învățător 

14 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
"IONEL MIRON" 

Cadru didactic club școlar 
(Lectură și actorie, Arte plastice, 
Sport, Inteligență emoțională)- 8 
posturi (4 învățători și 4 
profesori) 

Cod Cor 234102 -
invatator 
233002-profesor în 
învățământul gimnazial 
 

15 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
"IONEL MIRON" 

Cadru didactic club școlar (Științe 
- Matematică*2; Fizică*1; 
Chimie*1; Biologie*2)-  6 posturi 
(profesori) 

Cod Cor 234102 -
invatator 
233002-profesor în 
învățământul gimnazial 
 

16 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
"IONEL MIRON" 

Cadru didactic club școlar (Științe 
- Geografie)-  1 post (profesor) 

242306 consilier orientare 
privind cariera 

17 ŞCOALA GIMNAZIALĂ  
URSOAIA 

Responsabil activități 
pregătitoare -gimnaziu - 2 posturi 

243201 specialist in relatii 
publice 

18 ŞCOALA GIMNAZIALĂ  
URSOAIA 

Cadru didactic club școlar 
(Lectură și actorie, Arte plastice, 
Sport, Inteligență emoțională)- 4 
posturi (4  profesori) 

Cod Cor 234102 -
invatator 
233002-profesor în 
învățământul gimnazial 
 

19 ŞCOALA GIMNAZIALĂ  
URSOAIA 

Cadru didactic club școlar (Științe 
- Matematică)-  1 post (profesor) 

Cod Cor 234102 -
invatator 
233002-profesor în 
învățământul gimnazial 

20 ŞCOALA GIMNAZIALĂ  
URSOAIA 

Cadru didactic club școlar (Științe 
- Fizică/ Chimie; Biologie/ 
Geografie)-  2 posturi (profesori) 

Cod Cor 234102 -
invatator 
233002-profesor în 
învățământul gimnazial 
 

  
 
2.SCOP 
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Prezenta procedură descrie modul de realizare al  activității de  - Identificarea, recrutarea și 
actualizarea grupului țintă al proiectului. 
Principii: egalitatea de şanse, nediscriminare, egalitatea între femei și bărbați 
 
Egalitatea de șanse: nediscriminarea pe criterii de rasă, sex, religie, dizabilități, vârstă, în 
elaborarea și implementarea activităților proiectului/ managementului proiectului, etc. 
3.DOMENIUL DE APLICARE 
Activitatea procedurală vizează echipa de implementare a proiectului „Vreau la școală! Vreau 
să-nvăț prin joc afară!”. 
 
4.DOCUMENTE DE REFERINȚĂ APLICABILE 
Ghidul Solicitantului -condiții specifice ” Educație nonformală în sistem outdoor” Octombrie 
2021 
Orientări Generale POCU 
Manualul beneficiarului -  octombrie 2021 
Legea 677/2001, cu completările și modificările ulterioare – protecția persoanelor fizice în ceea 
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 
Legea nr. 506/2004, cu completările și modificările ulterioare – prelucrarea datelor cu caracter 
personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. 
Cererea de finanțare ”Vreau la școală! Vreau să-nvăț prin joc afară!” COD SMIS 153435 
 
5. Definitii 
 
Grupul țintă eligibil al acestui proiect cuprinde următoarele categorii:  
- Elevi din învațământul preuniversitar obligatoriu, clasele 0-X (ISCED 1-3), în special elevi din 
grupurile vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minoritații rome, elevi din mediul rural, 
elevi cu dezabilitați, elevi din comunitațile dezavantajate socio-economic. 
Au domiciliul/ locuiesc în regiunea Nord-Est, respectiv în: Comuna Dragomiresti si Comuna 
Ivanesti  
        • Prezinta o adeverința de înmatriculare în învațământul primar/gimnazial/clasele IX-X la 
data la care persoana va beneficia pentru prima data de sprijinul oferit prin proiect. 
- Personal didactic din învațământul preuniversitar obligatoriu (clasele 0-X); 
Cadrul didactic este angajat într-o instituție de învațământ preuniversitar obligatoriu, publica 
sau privata autorizata/ acreditata pe una din funcțiile menționate în Legea Educației Naționale 
nr.1/2011 cu modificarile ulterioare, art.249 (pct.(a)-(i),(l)), localizata în regiunea de dezvoltare 
în care se implementeaza proiectul, respectiv este angajat al unei dintre cele trei unitați de 
învațamânt implicate în proiect: Scoala Gimnaziala nr. 1 Sat Radeni, Scoala Gimnaziala "Ionel 
Miron" Ivanesti sau într-o unitate de învățământ vecină  
Cadrul didactic va fi implicat în derularea activitaților prevazute prin proiect si destinate 
grupului ținta – elevi înmatriculați în învațământul preuniversitar obligatoriu acest criteriu ca fi 
urmarit în perioada de implementare. 
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Componența și structura grupului țintă  
Structura detaliată a grupului țintă copii 

Zona de 
implementare 

Număr 
total de 
copii 

Instituția de 
învățământ 
parteneră/asociată 

Copii 
de 
etnie 
romă 

Copii 
din 
zona 
rurală 

Copii cu 
dizabilități 
sau nevoi 
speciale 

Copii,pe 
categorii de 
vârste 

Sat Rădeni, 
com. 
Dragomirești, 
jud. vaslui 

150 
Școala Gimnazială 
Nr.1, sat Rădeni 

30 150 0 
Primar-75 
Gimnaziu-75  

Sat Ivănesti, 
com. Ivănești 
jud. Valui 

250 
Școala Gimnazială 
”Ionel Miron” 
Ivănești 

14 250 3 
Primar -150 
Gimnaziu-100 

Total 400 - 44 400 3  

Apartenența la grupul țintă se va realiza la intrarea în  proiect (data la care persoana va 
beneficia pentru prima dată de sprijinul oferit prin proiect) prin declarație pe propria 
răspundere a persoanei din grupul țintă (sau a părintelui/ tutorelui/ îngrijitorului informal / 
asistentului social/ mediatorului școlar/ sanitar în cazul minorilor) sau prin atașarea de 
documente doveditoare (în cazul în care acestea există). 
  Structura detaliată a grupului țintă cadre didactice: 

Zona de 
implementare 

Instituția de 
învățământ 
parteneră/asociată 

Număr de cadre 
didactice  

Obs. 

Sat Rădeni, com. 
Dragomirești, 
jud. vaslui 

Școala Gimnazială 
Nr.1, sat Rădeni 20 

16 profesori 
4 învățători 

Sat Ivănesti, 
com. Ivănești 
jud. Valui 

Școala Gimnazială 
”Ionel Miron” 
Ivănești 

20 
16 profesori 
4 învățători 

Total  40  

 

6. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAȚIONALE 

Activitatea de recrutare, selecție şi înregistrare a GT copii se va realiza în trei 

etape, la nivelul fiecărei arii de implementare: 
1. Etapa 1 – organizarea de sesiuni de informare privind oportunitățile oferite prin participarea 
la activităţile proiectului; 
2. Etapa 2 – identificarea membrilor grupului  
3. Etapa 3 – selecţia participanţilor şi înregistrarea oficială în GT.  
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Etapa 1. Campania de informare a profesorilor, elevilor si parinților prin intermediul canalelor 
online vizeaza masuri precum: postarea unor anunțuri de informare pe pagina de facebook a 
scolii privind: activitațile, obiectivele si rezultatele asteptate ale proiectului, criterii de selecție a 
grupului ținta, modalitate de înscriere în grupul ținta (documente necesare, perioada de 
depunere a dosarelor), detalierea activitaților ce vor fi desfasurate cu grupul ținta; transmiterea 
acelorasi informații pe grupurile de whatsapp ale profesorile si ale parinților daca este cazul. În 
ce priveste campania de informare în mediu offline vor fi parcurse o serie de acțiuni menite sa 
asigure derularea optima a acestei subactivitați. 

Masurile de informare în mediul offline a cadrelor didactice din cele trei unitați de 
învațamânt implicate, a elevilor înscrisi si a parinților cuprind: - Distribuirea de brosuri 
informative catre cadrele didactice ale celor 3 scoli, ce vor cuprinde informații legate de 
activitațile proiectului, obiectivele urmarite si rezultatele asteptate, detalii legate de modul de 
înscriere în grupul ținta si criterii de selecție, activitați dedicate grupul ținta si implicarea 
cadrelor didactice în proiect; - Distribuirea de flyere catre toți elevii celor trei scoli implicate în 
proiect prin care toți elevii si parinții acestora vor fi informați cu privire la: oportunitatea 
elevilor de a participa la activitațile specifice educației outdoor desfasurate în cadrul cluburilor 
tematice; oportunitatea elevilor de clasa a IV-a si a VIII-a de a se pregati pentru evaluarea 
naționala împreuna cu colegii lor într-un mediu relaxant, oportunitatea elevilor de clasa a VIII-a 
de a beneficia de orientare profesionala privind înscrierea la urmatorul ciclu Educațional. 
Masurile de informare în mediul offline vor avea loc structurat dupa cum urmeaza: 
Responsabilul desemnat va distribui cadrelor didactice brosurile de informare; Responsabilul 
desemnat va distribui învațatorilor (clasele 0-IV) si profesorilor diriginți (clasele V-VIII) flyerele 
de informare a elevilor si a parinților; Învațatorii si profesorii diriginți vor organiza sedințe cu 
parinții si elevii, în cadrul carora vor distribui flyere si vor prezenta pe cale orala detaliile 
proiectului. 
       Toate materialele de informare utilizate în cadrul campaniei de informare a profesorilor, 
elevilor si parinților vor respecta condițiile Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumente 
Structurale 2014-2020. 
 
ETAPA 2 – consta în depunerea dosarului de candidatura si evaluarea dosarelor. Se verifica 
încadrarea în condițiile de elgibilitate menționate în capitolul 5.  
În aceasta etapa se verifica încadrarea în criteriile de eligibilitate a GT: 
1. Elevii au domiciliul/ locuiesc în regiunea Nord-Est, respectiv în: Comuna Dragomiresti si 
Comuna Ivanesti;  
2. Elevii prezinta o adeverința de înmatriculare în învațamântul primar/gimnazial/clasele IX-X la 
data la care persoana va beneficia pentru prima data de sprijinul oferit prin proiect. 
Se aplica principiul egalitații de sanse si non-discriminarii si regula „primul venit, primul servit”, 
regula va fi aplicata cu urmatoarele constrângeri, în aceasta ordine: 
3. Se urmareste indicatorul „Copii de etnie roma”; se înregistreaza dupa regula „primul 
venit, primul servit” numarul maxim de copii alocat categoriei non-rome; ulterior se 
completeaza 
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categoria de interes; 
4. Se urmareste indicatorul „Copii cu dizabilitați sau nevoi speciale”; se înregistreaza 
dupa regula „primul venit, primul servit” numarul maxim de copii alocat categoriei copii fara 
dizabilitați sau nevoi speciale; ulterior se completeaza categoria de interes; 
5.Se urmareste indicatorul „Copii înscrisi pe cicluri de învațamânt (primar/gimnazial) 
alocat fiecarei scoli”; se înregistreaza dupa regula „primul venit, primul servit” numarul maxim 
de copii alocat fiecarui ciclu de învațamânt. 
 
ETAPA 3 –  Selecția si înregistrarea în grupul ținta se va realiza saptamânal. Dosarele adunate 
pe 
parcursul unei saptamâni vor fi verificate. Solicitanții eligibili sunt înregistrați în grupul ținta. 
Operațiunea se repeta saptamânal pe parcursul lunilor 2-3 de implementare, perioada în care 
estimam atingerea grupului ținta necesar. Daca la un moment dat se constata mai multe cereri, 
decât ”locuri disponibile” se acorda prioritate elevilor din grupurile vulnerabile. Persoanele care 
depun dosarul peste cotele stabilite în proiect, vor fi pastrate ca ”rezerve” si vor intra în grupul 
ținta, pe masura ce renunța alte persoane; se poate realiza un act adițional pentru includerea 
persoanelor interesate, peste numarul previzionat de proiect, cu încadrarea în aceleasi costuri. 
În aceasta etapa, vor fi respinsi administrativ candidații care nu sunt eligibili 
Conceptorii locali vor susține parinții/tutorii sa completeze dosarul si vor realiza toate 
demersurile necesare pentru a identifica actele lipsa, în colaborare cu administrația publica 
locala, astfel încât accesul copiilor sa nu fie restricționat din motive birocratice. 
În aceasta etapa conceptorii locali vor selecta, iar Coordonatorul de Grup Ținta va înregistra 
oficial în baza de date a grupului ținta toți candidații selectați. 
În cazul copiilor aflați în grija altor persoane pentru care nu a fost demarata/finalizata 
procedurade delegare temporara a autoritații parintesti documentele suport pentru 
demonstrarea 
eligibilitații elevului în grupul ținta si orice alte documente necesare vor fi furnizate de catre 
persoana în grija careia se afla copilul însoțite de o declarație pe proprie raspundere din care 
sa rezulte faptul ca este responsabil de îngrijirea copilului. 

Activitatea de recrutare, selecție si înregistrare a GT Personal didactic din 

învațamântul preuniversitar de nivel primar, gimnazial si secundar inferior (ISCED 1-3) se va 
realiza concomitent cu înscrierea elevilor. Pentru recrutarea acestora se vor urma urmatorii 
pasi: 
ETAPA 1 – consta în depunerea dosarului de candidatura si evaluarea dosarelor. Evaluarea se 
va face la nivelul fiecarei instituții de învațamânt participante, în limita numarului maxim de 
beneficiari alocat, 
ETAPA 2-În aceasta etapa se verifica încadrarea în criteriile de eligibilitate a GT 
      1. Cadrul didactic este angajat într-o instituție de învațamânt preuniversitar obligatoriu, 
publica sau 
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privata autorizata/acreditata, localizata în regiunea de dezvoltare în care se implementeaza 
proiectul, respectiv este angajat al unei dintre cele trei unitați de învațamânt implicate în 
proiect: Scoala Gimnaziala nr. 1 Sat Radeni, Scoala Gimnaziala "Ionel Miron" Ivanesti; Scoala 
Gimnaziala Sat Ursoaia; 
       2. Cadrul didactic va fi implicat în derularea activitaților prevazute prin proiect si destinate 
grupului ținta – elevi înmatriculați în învațamântul preuniversitar obligatoriu. 
Dosarele eligibile depuse în prima luna se vor evalua în baza fisei de propuneri pentru 
implementarea proiectului. 
 Daca dupa prima luna de la lansarea înscrierilor nu este constituit grupul ținta necesar, se va 
aplica regula “primul venit, primul servit”, în limita numarului alocate pentru fiecare scoala. 
Conceptorii locali vor selecta, iar Coordonatorul de Grup Ținta va înregistra oficial în baza de 
date a grupului ținta toți candidații selectați. 
 
 
  Indicatori asumati prin proiect 

Nr. crt. Denumire indicator 
Unitate 
măsură 

Valoare 
țintă 

Din 
care 
Femei 

Din 
care 
Bărbaţi 

Regiuni 
dezvoltate 

Regiuni 
mai puţin 
dezvoltate 

        

1. 2 Persoane (elevi) care 
beneficiază de sprijin 
pentru participarea la 
programe de educaţie ( 

Nr. 72.00   0.00  

2.  4S223.2.2 - Persoane 
(elevi) care beneficiaza 
de sprijin pentru 
participarea la programe 
de educaþie 
(învaþamântul primar si 
secundar), din care: - 
Elevi din învaþamântul 
gimnazial, din care: - Din 
zona rurala 

Nr. 225   0.00  

3.  4S223.1.2 - Persoane 
(elevi) care beneficiaza 
de sprijin pentru 
participarea la programe 
de educaþie 

Nr. 175   0.00  
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Nr. crt. Denumire indicator 
Unitate 
măsură 

Valoare 
țintă 

Din 
care 
Femei 

Din 
care 
Bărbaţi 

Regiuni 
dezvoltate 

Regiuni 
mai puţin 
dezvoltate 

(învaþamântul primar si 
secundar), din care: - 
Elevi din învaþamântul 
primar , din care: - Din 
zona rurala 

4.  4S223.2.1 - Persoane 
(elevi) care beneficiaza 
de sprijin pentru 
participarea la programe 
de educaþie 
(învaþamântul primar si 
secundar), din care: - 
Elevi din învaþamântul 
gimnazial , din care: - 
Roma 

Nr. 22     

5.  4S223.3.1 - Persoane 
(elevi) care beneficiaza 
de sprijin pentru 
participarea la programe 
de educaþie 
(învaþamântul primar si 
secundar), din care: - 
Elevi din învaþamântul 
secundar superior , din 
care: - Roma 

Nr. 0     

6.  4S223.1 - Persoane 
(elevi) care beneficiaza 
de sprijin pentru 
participarea la programe 
de educaþie 
(învaþamântul primar si 
secundar), din care: - 
Elevi din învaþamântul 
primar 

Nr. 175.00     
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Nr. crt. Denumire indicator 
Unitate 
măsură 

Valoare 
țintă 

Din 
care 
Femei 

Din 
care 
Bărbaţi 

Regiuni 
dezvoltate 

Regiuni 
mai puţin 
dezvoltate 

7.  4S223.2 - Persoane 
(elevi) care beneficiaza 
de sprijin pentru 
participarea la programe 
de educaþie 
(învaþamântul primar si 
secundar), din care: - 
Elevi din învaþamântul 
gimnazial 

Nr. 225.00     

8.  4S223.1.1 - Persoane 
(elevi) care beneficiaza 
de sprijin pentru 
participarea la programe 
de educaþie 
(învaþamântul primar si 
secundar), din care: - 
Elevi din învaþamântul 
primar , din care: - Roma 

Nr. 22     

9.  4S223 - Persoane (elevi) 
care beneficiaza de 
sprijin pentru 
participarea la programe 
de educaþie 
(învaþamântul primar si 
secundar) 

Nr. 400     

10.  4S223.3.2 - Persoane 
(elevi) care beneficiaza 
de sprijin pentru 
participarea la programe 
de educaþie 
(învaþamântul primar si 
secundar), din care: - 
Elevi din învaþamântul 
secundar superior, din 
care: - Din zona rurala 

Nr. 0     
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Nr. crt. Denumire indicator 
Unitate 
măsură 

Valoare 
țintă 

Din 
care 
Femei 

Din 
care 
Bărbaţi 

Regiuni 
dezvoltate 

Regiuni 
mai puţin 
dezvoltate 

11.  Nr. 40.000 4S94 - 
Personal didactic/ 
personal de sprijin care 
beneficiaza de programe 
de formare/ schimb de 
bune practici etc 

Nr. 40     

12.  4S223.3 - Persoane 
(elevi) care beneficiaza 
de sprijin pentru 
participarea la programe 
de educaþie 
(învaþamântul primar si 
secundar), din care: - 
Elevi din învaþamântul 
secundar superior 

Nr. 0     

 
7. SERVICIILE OFERITE PRIN PROIECT; BENEFICII 
Pentru COPII 
Beneficii pentru categoriile de grupuri ținta care beneficiaza de serviciile educationale (elevi): 
• sprijin pentru copii care aparțin grupurilor vulnerabile în vederea îmbunatațirii participarii în 
învațamântul primar si secundar prin dezvoltarea unor masuri integrate de prevenție, prin 
organizarea urmatoarelor activități outdoor: cluburi pe domenii de interese (clubul de literatura 
si actorie, clubul artelor plastice, clubul de stiințe, clubul de inteligență emoționala, clubul de 
sport); activitați pregatitoare/educative/ de orientare, pentru copiii care urmeaza sa intre într-
un alt ciclu scolar, în vederea sprijinirii tranziției scolare a copiilor în momentele critice pentru 
evitarea riscului educațional si activitați care sprijina acomodarea copiilor/ elevilor în noul ciclu 
de învațamânt; 
• dezvoltarea socio-emoționala; 
• prevenirea comportamentelor deviante; 
• posibilitatea de a se afirma pe alte domenii, decât cele care țin de educația formala; cresterea 
stimei de sine; 
• descoperirea de noi interese si dezvoltarea de noi abilitați necesare în contextul schimbțrilor 
socio-economice rapide ale secolului nostru; 
• însusirea de comportamente nondiscriminatorii si civice; 
• îmbunatațirea relației profesor-elev în cadru non-formal cu implicații pozitive asupra 
succesului educațional în cadrul formal; 
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• participare incluziva la Activitați de tipul cluburilor pe domenii de interese (cu efecte pozitive 
în ceea ce priveste dezvoltarea aptitudinilor socio-emoționale, pentru favorizarea auto-
exprimarii si a limbajului, cu accent pe dezvoltarea limbajului, îmbunatațirea capacitații de lucru 
în echipa; dezvoltarea competențelor artistice; dezvoltarea motricitații fine; îmbunatațirea 
culturii generale; stimularea inteligenței emoționale; cresterea capacitații de aplicare în practica 
a unor noțiuni teoretice); 
• participare incluziva la Activitați pregatitoare/ educative/ de orientare, pentru copiii care 
urmeaza sa intre într-un alt ciclu scolar,în vederea sprijinirii tranziției scolare a copiilor în 
momentele critice pentru evitarea riscului educațional si activitați care sprijina acomodarea 
copiilor/ elevilor în noul ciclu de învațamânt; 
• Cel mai important beneficiu pe care îl obțin elevii ca urmare a participarii la activitațile 
dedicate lor în cadrul acestui proiect consta în cresterea motivației de a-si continua studiile. 
 
Pentru cadre didactice, copii și comunitate 
 
- Adaptarea sistemelor de educație la un act educațional orientat pe înclinațiile elevului – prin 
oferirea opțiunii de a participa de activitați din domenii de activitate diverse, elevii având 
posibilitatea sa îsi dezvolte competențele în domeniul în care considera ca are anumite 
înclinații, domeniu precum: arte plastice, sport, lectura si actorie, stiinte sau inteligența 
emoționala; 
- Cresterea gradului de implicare a elevilor în activitațile de învațare formala si non-formala – 
modul de abordare al activitaților outdoor dedicate elevilor este unul interactiv, bazat pe joaca 
si activitați recreative, astfel încât elevii vor învața cu placere, fara sa îsi dea seama ca învața, 
ceea ce le va creste interesul fața de activitațile scolare; 
- Cresterea capacitații de adaptare a grupurilor dezavantajate – metodele si tehnicile de 
desfasurare a activitaților outdoor au la baza principiul nondiscriminarii si al egalitații de sanse, 
respectiv incluziunea sociala si participarea activa a tuturor elevilor; în cadrul activitaților 
desfasurare este pus un accent deosebit pe capacitatea de adaptare, de incluziune a grupurilor 
de dezavantajate; 
- Sporirea capacitații de inovare si creativitate din învațamântul primar – atât în cadrul 
activitaților desfasurate cu elevii din ciclul primar cât si cu elevii din ciclul gimnazial, se are în 
vedere stimularea imaginației si a creativitații elevilor în cadrul fiecarui club tematic. 
- Formarea cadrelor didactice, în vederea îmbunatațirii competențelor de gestionare si 
monitorizare a nevoilor de implicare activ-participativa a elevilor, de stimulare a potențialului 
creativ si a interesului pentru arta si frumos, de dezvoltare a aptitudinilor socioemo 
ționale, a limbajului si exprimarii libere, de observare si aplicare practica a cunostințelor 
dobândite prin educația formala, de miscare si dezvoltare fizica armonioasa, comunicare si 
lucru în echipa, cresterea stimei de sine si a încrederii în propriile abilitați, dobândirea de 
deprinderi si abilitați practice, integrare sociala 
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 – Cadrele didactice cuprinse în grupul ținta au ocazia sa îsi însuseasca informații noi privind 
educația outdoor si sa observe în mod direct beneficiile acesteia asupra elevilor, prin aplicarea 
metodelor si tehnicilor descoperite în cadrul programului de formare la care a participat. 
 
8. DOSARUL DE GRUP ȚINTĂ 

DOSARUL DE GRUP ȚINTA ELEVI va conține: 
• ANEXA A – DECLARAȚIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND APARTENENȚA LA GRUPUL ȚINTA 
• ANEXA B – FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE INDIVIDUALA A PARTICIPANȚILOR LA 
OPERAȚIUNILE FINANȚATE PRIN POCU 2014-2020 
• ANEXA C – DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚARI 
• ANEXA D – DECLARAȚIE DE CONSIMTAMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 
• ANEXA E – DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE 
• DOCUMENTE BENEFICIAR: 
o Copie act de identitate (daca este cazul); 
o Copie certificat de nastere; 
o Certificat de încadrare într-un grad de handicap sau alte situații speciale (daca este cazul); 
o Adeverința din partea scolii în care este încadrat; 
o Documente care dovedesc apartenența la un grup vulnerabil; 
o Alte documente doveditoare ale apartenenței la grupul ținta (dupa caz).Adeverință din partea 
școlii partener sau asociat; 
Alte documente doveditoare ale apartenenței la grupul țintă (după caz). 
 

DOSARUL DE GRUP ȚINTA Personal didactic va conține: 
• ANEXA A – DECLARAȚIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND APARTENENȚA LA GRUPUL ȚINTA 
• ANEXA B – FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE INDIVIDUALA A PARTICIPANȚILOR LA 
OPERAȚIUNILE FINANȚATE PRIN POCU 2014-2020 
• ANEXA C – DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚARI 
• ANEXA D – DECLARAȚIE DE CONSIMTAMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 
• ANEXA E – DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE 
• ANEXA F – PROPUNERI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
• DOCUMENTE BENEFICIAR: 
o Copie act de identitate; 
o Copie certificat de casatorie (daca este cazul); 
o Copie certificat de nastere; 
o Copie acte de studii; 
o Adeverința din partea scolii la care este angajat; 
o Alte documente doveditoare ale apartenenței la grupul ținta (dupa caz). 
ÎNTOCMIT, 

Didina Mihai  
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Simona Grigoraș  

Iulica Neamțu   



                                                                                        
Titlul proiectului: Vreau la școală! Vreau să-nvăț prin joc afară! Cod SMIS: 153435 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 
Axa Prioritară 6 - Educație și competențe 

 

Beneficiar: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT RĂDENI, COM. DRAGOMIREȘTI 
Parteneri: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,IONEL MIRON” IVĂNEȘTI, COM. IVĂNEȘTI 

15 
 

ANEXA A – DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND APARTENENȚA LA GRUPUL ȚINTĂ 
- COPII 

 
DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND APARTENENȚA LA GRUPUL ȚINTĂ 

Subsemnatul/a 
___________________________________________________________________, domiciliat/ă 
în localitatea _______________________,  judeţul ____________________, strada 
_________________, nr. _______, posesor al CI seria _____, numărul ______________, 
eliberat de _________________________ la data de __________________, CNP 
________________________, 
în calitate de tutore/reprezentant legal al elevului……………………………………………………….. 
identificat cu CNP……………………………….ce  face parte din cadrul procedurii de selecţie a grupului 
ţintă aferent proiectului ”Vreau la școală! Vreau să-nvăț prin joc afară!”; Cod SMIS: 153435, sub 
sancţiunea prevederilor articolului 326 Cod penal, 
 
DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ APARȚINE/SE ÎNCADREAZA SIMULTAN ÎN 
URMĂTOARELE CONDIȚII: 
1. Domiciliu sau reședința în zona de implementare a proiectului; 
3. Înscris la (se bifează opțiunea corespunzătoare): 
Școala Gimnazială Nr.1, sat Rădeni 
Școala Gimnazială ”Ionel Miron” Ivănești. 
 
 
Nume şi prenume reprezentant legal: ________________________________ 
Semnătură: ________________________________ 
Data: ________________________________ 
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ANEXA A – DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND APARTENENȚA LA GRUPUL ȚINTĂ  
PERSONAL DIDACTIC 

 
DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND APARTENENȚA LA GRUPUL ȚINTĂ 

 
 
Subsemnatul/a _______________________________________________________________,        
domiciliat/ă în localitatea _______________________,  judeţul ____________________, strada 
_________________, nr. _______, posesor al CI seria _____, numărul ______________, 
eliberat de _________________________ la data de __________________, CNP 
________________________, 
în calitate professor/învățător ce  fac parte din cadrul procedurii de selecţie a grupului ţintă 
aferent proiectului ”Vreau la școală! Vreau să-nvăț prin joc afară!”; Cod SMIS: 153435, sub 
sancţiunea prevederilor articolului 326 Cod penal, 
 
DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ APARȚINE/SE ÎNCADREAZA SIMULTAN ÎN 
URMĂTOARELE CONDIȚII: 
1. Sunt angajat angajat într-o instituþie de învaþamânt preuniversitar obligatoriu, publica sau 
privata autorizata/acreditata, localizata în regiunea de dezvoltare N-E în care se implementeaza 
proiectul , respectiv: 
Școala Gimnazială Nr.1, sat Rădeni   
Școala Gimnazială ”Ionel Miron” Ivănești 
(se bifează opțiunea corespunzătoare) 
 
2. Sunt de acord să fiu implicat în derularea activitaþilor prevazute prin proiect si destinate 
grupului þinta – elevi înmatriculaþi în învaþamântul preuniversitar obligatoriu. 
. 
 
 
Nume şi prenume reprezentant legal: ________________________________ 
Semnătură: ________________________________ 
Data: ________________________________ 
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ANEXA B – FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE INDIVIDUALĂ A PARTICIPANȚILOR LA 
OPERAȚIUNILE FINANȚATE PRIN POCU 2014-2020 

Formular valabil pentru părinți și pentru copii 

FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE INDIVIDUALĂ A PARTICIPANȚILOR 
LA OPERAȚIUNILE FINANȚATE PRIN POCU 2014-2020 

 
Cod SMIS proiect: 153435 
Axă prioritară:
  

Operațiune compozită OS 6.2, OS 6.3/ 

Titlu proiect: ”Vreau la școală! Vreau să-nvăț prin joc afară!” 
OIR/OI 
responsabil: 

OIR Nord-Est 

SECȚIUNEA A. LA INTRAREA ÎN OPERAȚIUNE 
 
Date de contact:  

Nume și 
prenume 

____________________________________________________________ 

Adresă 
domiciliu 

____________________________________________________________ 

Locul de 
reședință 

____________________________________________________________ 

Telefon ____________________________________________________________ 
E-mail ____________________________________________________________ 

 
Data intrării în operațiune: __________________________________________________ 
CNP: ______________________________________________________________________ 
Zonă:   

Urban ☐ 
Rural ☐ 

Localizare geografică:  
Regiune: ____________________________________________________________ 
Județ:  ____________________________________________________________ 
Unitate 
teritorial 
administrativă: 

 
____________________________________________________________ 

 
 
Gen: 
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Masculin ☐ 
Feminin ☐ 

Vârsta:  
Persoană cu vârsta sub 25 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:                 
Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată  

Angajat ☐ 
Angajat pe cont propriu ☐ 
Șomer ☐ 
Șomer de lungă durată ☐ 
Persoană inactivă (inclusiv 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 ☐ 

 
 
10.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 ☐ 
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Participanți de origine străină ☐ 
Minorități ☐ 
Etnie romă ☐ 
Alta 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 din 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. 
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SECȚIUNEA B.  LA IEȘIREA DIN OPERAȚIUNE   
 
Dată ieșire din operațiune: __________________________________________________ 
 
Situația pe piața forței de muncă: 
 

Angajat ☐ 
Angajat pe cont propriu ☐ 
Șomer ☐ 
- Persoană inactivă angajată în căutarea unui loc de muncă la 
încetarea calității de participant 

☐ 

- Persoană care urmează studii/cursuri de formare la încetarea 
calității de participant 

☐ 

- persoană care dobândește o calificare la încetarea calității de 
participant 

☐ 

- Persoană care are un loc de muncă la încetarea calității de 
participant 

☐ 

- Persoană desfășoară o activitate independentă la încetarea 
calității de participant 

☐ 

- Persoană defavorizată angajată în căutarea unui loc de muncă la 
încetarea calității de participant 

☐ 

- Persoană defavorizată angajată implicată în educație/formare la 
încetarea calității de participant 

☐ 

- Persoană defavorizată angajată în dobândirea unei calificări la 
încetarea calității de participant 

☐ 

- Persoană defavorizată care are un loc de muncă, la încetarea 
calității de participant 

☐ 

- Persoană defavorizată desfășoară o activitate independentă, la 
încetarea calității de participant 

☐ 

 
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) ☐ 
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Studii superioare (ISCED 8) ☐ 
fără ISCED ☐ 

 
 
     

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

_________________________________________ 
Data: 
_________________________________________ 
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ANEXA C – DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI 
Formular valabil pentru părinți și pentru copii 

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI 
 

Subsemnata/subsemnatul _________________________________________________, 
având CNP_________________________, în calitate de tutore al  
elevului………………………………………………… Identificat cu CNP………………………………ce urmeaza a fi 
inclus în grupul țintă al proiectului ”Vreau la școală! Vreau să-nvăț prin joc afară!”; Cod SMIS: 
153435prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cunoscând că falsul în declarații 
este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul penal, declar pe propria răspundere că: 
 

☒Nu a beneficiat/nu beneficiaza în prezent de servicii similare cu cele ale proiectului 
”Vreau la școală! Vreau să-nvăț prin joc afară!”; Cod SMIS: 153435, cofinanțate din fonduri 
publice nerambursabile. 
 

Am luat la cunoștință că declarația în fals atrage după sine excluderea din activitățile de 
care am beneficiat până la momentul descoperirii falsului, precum și acordarea de despăgubiri 
către beneficiarul proiectului, constând în contravaloarea serviciilor de care am beneficiat 
gratuit în cadrul proiectului ”Vreau la școală! Vreau să-nvăț prin joc afară!”; Cod SMIS: 153435, 
până la momentul descoperirii falsului. 
 
 
Data:  Semnătura:  
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ANEXA C – DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI 
Formular valabil pentru personal didactic 

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI 
 

Subsemnata/subsemnatul _________________________________________________, 
având CNP_________________________, în calitate de cadru didactic Identificat cu 
CNP…………………………..…   ce urmeaza a fi inclus în grupul țintă al proiectului ”Vreau la școală! 
Vreau să-nvăț prin joc afară!”; Cod SMIS: 153435prin Programul Operațional Capital Uman 
2014-2020, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul 
penal, declar pe propria răspundere că: 
 

☒Nu beneficiez în prezent de servicii similare cu cele ale proiectului ”Vreau la școală! 
Vreau să-nvăț prin joc afară!”; Cod SMIS: 153435, cofinanțate din fonduri publice 
nerambursabile. 
 

Am luat la cunoștință că declarația în fals atrage după sine excluderea din activitățile de 
care am beneficiat până la momentul descoperirii falsului, precum și acordarea de despăgubiri 
către beneficiarul proiectului, constând în contravaloarea serviciilor de care am beneficiat 
gratuit în cadrul proiectului ”Vreau la școală! Vreau să-nvăț prin joc afară!”; Cod SMIS: 153435, 
până la momentul descoperirii falsului. 
 
 
Data:  Semnătura:  
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ANEXA D – DECLARAȚIE DE CONSIMTĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 

Formular valabil pentru părinți și pentru copii 

DECLARAȚIE DE CONSIMTĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA 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.  
 
Școala Gimnazială Nr.1, sat Rădeni și Școala Gimnazială ”Ionel Miron” Ivănești 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.  
 
Datele sunt colectate pentru implementarea proiectului ”Vreau la școală! Vreau să-nvăț prin joc 
afară!”; Cod SMIS: 153435, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020, respectiv: primirea aplicaţiilor ce constituie înscrierea 
dvs. în grupul ţintă al proiectului, verificarea dosarului de apartenență la grupul țintă, selectarea 
candidaților eligibili, implicarea în activitățile proiectului.  
 
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 Nord-Est, 
Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management POCU, terți furnizori implicați în 
mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menționate, autorități publice 
abilitate de lege sau cu care membrii structurii parteneriale 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.  
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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 
oportunitățile 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: 
_________________________________________________________________  
CNP: 
____________________________________________________________________________  
Adresa: str. _________________________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ ap. _____ et. 
_____ localitate __________________________________ județ ______________________ cod 
poștal ___________________ ţară _______________________ Telefon: 
___________________________ E-mail: _________________________________________ 
In calitate de tutore/parinte al minorului ……………………………………….. identificat cu 
CNP……………………………………………. . 
Îmi dau acordul pentru utilizarea datelor personale de mai sus. 
 
Data:  Semnătura:  
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ANEXA D – DECLARAȚIE DE CONSIMTĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 

Formular valabil pentru personalul didactic 

DECLARAȚIE DE CONSIMTĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA 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.  
 
Școala Gimnazială Nr.1, sat Rădeni și Școala Gimnazială ”Ionel Miron” Ivănești 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.  
 
Datele sunt colectate pentru implementarea proiectului ”Vreau la școală! Vreau să-nvăț prin joc 
afară!”; Cod SMIS: 153435, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020, respectiv: primirea aplicaţiilor ce constituie înscrierea 
dvs. în grupul ţintă al proiectului, verificarea dosarului de apartenență la grupul țintă, selectarea 
candidaților eligibili, implicarea în activitățile proiectului.  
 
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 Nord-Est, 
Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management POCU, terți furnizori implicați în 
mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menționate, autorități publice 
abilitate de lege sau cu care membrii structurii parteneriale 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.  
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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 
oportunitățile 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: 
_________________________________________________________________  
CNP: 
____________________________________________________________________________  
Adresa: str. _________________________________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ ap. _____ et. 
_____ localitate __________________________________ județ ______________________ cod 
poștal ___________________ ţară _______________________ Telefon: 
___________________________ E-mail: _________________________________________ 
In calitate de cadru didactic  identificat cu CNP……………………………………………. . 
Îmi dau acordul pentru utilizarea datelor personale de mai sus. 
 
Data:  Semnătura:  
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ANEXA E – DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE 

Formular valabil pentru părinți și pentru copii 

 
DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE 

 
Subsemnatul/a ________________________________________________, CNP 
________________________, domiciliat/ă în jud. ____________________________, localitatea 
_________________________________,  str. _________________________, nr. _____, bl. __, 
sc. ___, ap. ____, telefon ________________________, email _________________________in 
calitate de parinte/tutore al minorului______________________________________ identificat 
cu CNP__________________________ cunoscând prevederile art. 326 Cod penal privind falsul 
în declarații, în calitate de candidat pentru grupul țintă al proiectului ”Vreau la școală! Vreau să-
nvăț prin joc afară!”; Cod SMIS: 153435, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014- 2020, implementat de Școala Gimnazială Nr.1, sat 
Rădeni și partener 1 Școala Gimnazială ,,Ionel Miron” Ivănești , declar pe propria răspundere că: 
 
Nu sunt angajat al membrilor structurilor partere; 
Nu sunt într-o relație de soț/soție, afin sau rudă, până la gradul II inclusiv, cu un expert al 
proiectului sau al membrilor sctructurii parteneriale. 
 
 
Data:  Semnătura:  
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ANEXA E – DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE 

Formular valabil pentru personal didactic 

 
DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE 

 
Subsemnatul/a ________________________________________________, CNP 

________________________, domiciliat/ă în jud. ____________________________, localitatea 
_________________________________,  str. _________________________, nr. _____, bl. __, 
sc. ___, ap. ____, telefon ________________________, email _________________________in 
calitate de cadru didactic  identificat cu CNP__________________________ cunoscând 
prevederile art. 326 Cod penal privind falsul în declarații, în calitate de candidat pentru grupul 
țintă al proiectului ”Vreau la școală! Vreau să-nvăț prin joc afară!”; Cod SMIS: 153435, proiect 
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014- 2020, 
implementat de Școala Gimnazială Nr.1, sat Rădeni și partener 1 Școala Gimnazială ,,Ionel 
Miron” Ivănești , declar pe propria răspundere că: 
Nu sunt angajat al membrilor structurilor partere; 
Nu sunt într-o relație de soț/soție, afin sau rudă, până la gradul II inclusiv, cu un expert al 
proiectului sau al membrilor sctructurii parteneriale. 
 
 
Data:  Semnătura:  

 
 
 
 
 
 
 
 


