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METODOLOGIE DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ AL PROIECTULUI
”PEDAGOGIE EXPERIENȚIALĂ”, COD PROIECT PN2030

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin
Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021
Apelul „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”
Granturile Norvegiene 2014-2021

I. Prezentarea proiectului
Structura Parteneriatului:
Promotorul de Proiect: Asociația Juvenala – Piatra-Neamț
Partener 1: Inspectoratul Școlar Județean Neamț
Partener 2: Asociația Scrimă pentru toți – Otopeni, Județul Ilfov
Partener 3: Newschool AS– Oslo

Durata: 36 luni, cu începere în data de 15 decembrie 2020
Obiective:
Obiectivul general este creșterea gradului de participare la procesul educațional și a incluziunii sociale
pentru un număr de 664 copii și tineri aflați în risc de părăsire timpurie a școlii sau cu CES, prin
promovarea unei abordări pedagogice experiențiale inovative. Proiectul propune un model incluziv bazat
pe principiul participării tuturor și are în vedere pregătirea unui număr de 170 profesori și experți
educaționali.
OS1: Creșterea gradului de participare pentru 664 elevi din județele Neamț și Suceava, din care 56 cu
CES, și scăderea riscului de abandon școlar pentru 608, pe durata a 3 ani, prin implementarea unui model
integrat de pedagogie experiențială axat pe implicare, dezvoltare personală și incluziune, în cele 11
comunități sprijinite
OS2: Implementarea unui model nou de pedagogie experiențială axat pe dezvoltarea prin participare,
prin activități integrate de consiliere și formare pentru 170 de profesori și experți educaționali și pentru
150 de părinți, pe o durată de 3 ani, în cele 11 comunități sprijinite
OS3: Schimbarea percepției cu privire la actul educațional în cele 11 comunități sprijinite prin
implementarea unei abordări incluzive axată pe angajarea individului în actul educațional, prin
valorizarea personală a procesului de educație, abordare pedagogică experiențială pusă în practică prin
implicarea concomitentă a celor 664 elevi, 320 membri ai grupului țintă secundar în activități cu întreaga
comunitate educațională, la nivelul celor 11 școli, pe durata a 3 ani, cu integrarea expertizei specifice a
partenerului norvegian
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Proiectul este de nivel regional, fiind implementat în următoarele școli din județele Neamț și Suceava:
1. Liceul Economic ,,Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Piatra-Neamț, Județul Neamț
2. Colegiul Tehnic de Transporturi, Piatra-Neamț, Județul Neamț
3. Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Cartianu”, Municipiul Piatra-Neamt, Județul Neamț
4. Colegiul Tehnic Forestier, Municipiul Piatra-Neamț, Județul Neamț
5. Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau”, Comuna Vânători-Neamț, Județul Neamț
6. Școala Gimnazială nr.8, Municipiul Piatra-Neamț, Județul Neamț
7. Liceul Teologic Ortodox ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena”, Municipiul Piatra-Neamț, Județul
Neamț
8. Liceul ,,Gheorghe Ruset Roznovanu”, Oraș Roznov, Județul Neamț
9. Școala Gimnazială Bălușești, Comuna Icușești, Județul Neamț
10. Școala Profesională Oglinzi, Comuna Răucești, Județul Neamț
11.Liceul Tehnologic "Nicolai Nanu", Oraș Broșteni, Județul Suceava

II. Cadrul general de selecție a grupului țintă
Principii de selecție:
•
•
•

egalitatea de șanse
transparența
utilizarea potențialului de dezvoltare individual

Selecția grupului țintă se realizează de către o comisie de selecție, numită prin decizie a promotorului
de proiect, din care fac parte:
•
•
•

doi reprezentanți ai promotorului de proiect;
responsabilul de grup țintă, inspector școlar la Inspectoratul școlar Județean Neamț;
doi reprezentanți ai unității școlare, desemnați de unitatea școlară, cu precizarea că aceștia vor
participa doar la selecția grupului țintă din unitatea școlară pe care o reprezintă.

Comisia de selecție va implementa metodologia de selecție a grupului țintă principal și a grupului
țintă secundar având în vedere criteriul impactului maxim.

III. Selecția grupului țintă principal
Structura grupului țintă principal:
•
•

608 copii și tineri în situații de risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii, cu vârste între
12 și 19 ani, dintre care 456 sunt din mediul rural.
56 copii și tineri cu cerințe educaționale speciale, cu vârste între 12 și 19 ani, dintre care 42 sunt
din mediul rural.
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Într-o primă etapă selecția unităților școlare s-a făcut prin implicarea promotorului de proiect și a
Inspectoratului Școlar Județean Neamț, în calitate de partener în proiect. Au fost alese unități școlare
colaboratoare unde absenteismul reprezintă un fenomen semnificativ în rândul elevilor și unde riscul de
abandon școlar este crescut.
Principalele vulnerabilități care conduc la riscul de abandon școlar sunt absenteismul, o rată mică de
participare reală la actul educațional, statut socio-economic scăzut al familiei de proveniență, mai ales
în zonele rurale, etnie romă, unul sau ambii părinți plecați în străinătate, familii monoparentale sau
dezorganizate și cu mulți copii, copii cu măsură de protecție, CES, alte vulnerabilități semnificative
având consecințe similare.
Etapa I. Identificarea elevilor aflați în situație de risc de abandon școlar/părăsire timpurie
a școlii din cele 11 unități școlare sprijinite, școli cu statut de colaborator în proiect
La nivelul fiecărei unități școlare se va realiza identificarea candidaților în situații de risc de
abandon școlar/părăsire timpurie a școlii, cu vârste între 12 și 19 ani, după ce s-a realizat informarea
elevilor și părinților/tutorilor legali ai elevilor, prin consultarea profesorilor diriginți, a consilierului
educativ/psihologului școlar, dar și a celorlalte cadre didactice din școală.
Responsabilul grupului țintă, desemnat de Inspectoratul Școlar Județean Neamț, în calitate de
partener în proiect, elaborează o machetă în format Excel relevantă pentru obiectivele și indicatorii
proiectului și transmite această machetă celor 11 unități școlare sprijinite, pe adresele de e-mail,
împreună cu indicații de completare. Responsabilul grupului țintă răspunde tuturor întrebărilor adresate
de expertul în activități educative desemnat la nivelul fiecărei unități școlare/conducerea fiecărei unități
școlare.
Fiecare unitate școlară transmite responsabilului grupului țintă documentul Excel conținând
elevii identificați ca fiind în situații de risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii, cu vârste între
12 și 19 ani, propuși de unitatea școlară pentru a face parte din grupul țintă principal al proiectului.
Responsabilul grupului țintă verifică modul de completare a documentului Excel și comunică
școlilor colaboratoare aspectele care trebuie clarificate sau remediate.
Responsabilul grupului țintă analizează propunerile primite de la școlile colaboratoare pentru
grupul țintă principal, realizează analize cantitative și calitative asupra propunerilor primite, având în
vedere îndeplinirea obiectivelor proiectului și a indicatorilor asumați prin proiect.
La începutul proiectului etapa I de selecție a grupului țintă principal se va realiza între 30
martie 2021 și 14 mai 2021.
Pe durata implementării proiectului, etapa I de selecție a grupului țintă principal se poate
relua ori de câte ori este necesar.
Etapa a II-a. Selecția grupului țintă principal
La nivelul unităților școlare colaboratoare se întocmesc documentele pentru elevii propuși să
facă parte din grupul țintă principal, respectiv:
-formular de înregistrare a grupului țintă principal;
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-cerere de înscriere în grupul țintă principal.
Formatul tip al acestor documente este prezentat în Anexa la prezenta metodologie.
Pentru selecția celor 608 de elevi cu risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii selecția se
va realiza folosind următoarele categorii de vulnerabilități:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii
Familie monoparentală
Familie defavorizată, cu posibilități financiare reduse (beneficiar al unei forme de sprijin
financiar social)
Familie cu trei sau mai mulți copii
Etnie romă
Ambii părinți plecați în străinătate
Unul dintre părinți plecat în străinătate
Beneficiază de o măsură de protecție/ este instituționalizat
Cerințe educaționale speciale (certificate de CJRAE)
Dizabilități (certificate medical)
Dificultăți de învățare, constatate de personalul didactic, necertificate de CJRAE

Pentru selecția celor 56 de elevi cu cerințe educaționale speciale selecția se va realiza folosind
următoarele categorii de vulnerabilități:
•
•
•

Elevi cu cerințe educaționale speciale, cu certificare CJRAE
Elevi încadrați ca persoane cu dizabilități, dar fără certificare CJRAE
Elevi cu dificultăți de învățare, constatate de personalul didactic, dar necertificate de
CJRAE, dar certificate de profesorul psiholog/consilierul școlar/diriginte

În cazul în care este necesară departajarea elevilor, vor avea prioritate, în ordine:
•
•
•
•
•

Elevii în risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii;
Elevii din mediul rural;
Elevii care provin dintr-o instituție de protecție a copilului sau beneficiază de o altă
măsură de protecție;
Elevii care au unul sau ambii părinți aflați la muncă în străinătate;
Elevii care provin dintr-o familie dezorganizată sau monoparentală.

Documentele elevilor se transmit responsabilului grupului țintă, în format letric.
La începutul proiectului, etapa a II-a de selecție a grupului țintă principal se va realiza între
15 mai 2021 și 14 iunie 2021.
Pe durata implementării proiectului, etapa a II-a de selecție a grupului țintă principal se poate
relua ori de câte ori este necesar.
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IV. Selecția grupului țintă secundar
Structura grupului țintă secundar
•
•
•

150 de părinți/tutori și membri ai familiilor copiilor și tinerilor din grupul țintă principal;
150 de membri ai personalului din educație (personal didactic, personal didactic auxiliar, cadre
manageriale și personal administrativ, consilieri școlari ș.a), care lucrează cu copiii și tinerii din
grupul țintă principal;
20 de profesioniști/voluntari din sfera serviciilor sociale, care furnizează servicii copiilor și
tinerilor din grupul țintă principal.

IV.1 Selecția părinților/tutorilor/membrilor familiilor copiilor și tinerilor din
grupul țintă principal
Părinții/tutorii și membrii familiilor elevilor din grupul țintă principal vor fi selectați pornind de
la comunitățile educaționale din care provin copiii și tinerii grupului țintă principal, având în vedere
asigurarea șanselor egale de participare, a transparenței și a disponibilității.
Selecția se va realiza astfel încât să fie acoperite toate clasele din școlile colaboratoare din care
provin elevii grupului țintă principal.
În plus, în afară de cei 150 de părinți/tutori/membri ai familiilor copiilor și tinerilor din grupul
țintă principal, se vor selecta și părinți ai copiilor fără vulnerabilități din clasele de proveniență a
grupului țintă principal. Aceștia vor participa împreună cu ceilalți părinți la activitățile de consiliere și
comunicare pentru a asimila și valoriza importanța unui sistem de educație incluziv.
Selecția părinților va avea în vedere și posibilitatea implicării acestora în acțiuni de multiplicare
și diseminare a rezultatelor.
La nivelul unităților școlare colaboratoare părinții/tutorii/membrii familiilor elevilor din grupul
țintă principal, precum și părinți ai altor elevi din clasele în care sunt înscriși elevii grupului țintă
principal, depun o cerere de înscriere în grupul țintă secundar.
Formatul tip al cererii și documentele care se anexează la acesta se regăsesc în Anexa la prezenta
metodologie.
Documentele părinților/tutorilor/membrilor familiilor elevilor se transmit responsabilului
grupului țintă, în format letric.
La începutul proiectului, selecția pentru această categorie de grup țintă secundar este 25 mai
2021- 14 iunie 2021.
Pe durata implementării proiectului, selecția pentru această categorie de grup țintă secundar
se poate relua ori de câte ori este necesar.

IV.2 Selecția personalului din educație care lucrează cu copiii și tinerii din
grupul țintă principal
Profesorii, cadrele manageriale, consilierii școlari și alte categorii de experți educaționali din
grupul țintă secundar vor fi selectați din aceleași comunități educaționale ca și grupul țintă principal.
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În plus în această categorie for putea participa și experți educaționali din alte școli cu
vulnerabilități similare din arealul de intervenție al proiectului, care doresc să implementeze un sistem
educațional incluziv în școlile lor.
Această categorie de grup țintă reprezintă un punct central în abordarea proiectului, pentru că o
bună implicare, formare și motivare a acestora va conduce în mod direct la multiplicarea rezultatelor și
la impactul pe termen lung al proiectului.
Selecția acestor experți educaționali se va face pe baza principiilor de egalitate de șanse și
transparență.
Se vor selecta în primul rând profesorii din școlile participante și apoi profesorii proveniți din
alte școli din județele Neamț și Suceava.
Se vor selecta cu preponderență profesori cu un grad crescut de disponibilitate și dorința de a se
implica pe termen lung în promovarea unui sistem de educație incluzivă reală.
La nivelul unităților școlare colaboratoare persoanele care fac parte din categoria personalului
din educație depun o cerere de înscriere în grupul țintă secundar.
Formatul tip al cererii și documentele care se anexează la aceasta se regăsesc în Anexa la prezenta
metodologie.
Documentele personalului din educație se transmit responsabilului grupului țintă, în format letric.
La începutul proiectului, selecția pentru această categorie de grup țintă secundar este 15 mai
2021- 14 iunie 2021.
Pe durata implementării proiectului, selecția pentru această categorie de grup țintă secundar
se poate relua ori de câte ori este necesar.

III.3 Selecția profesioniștilor/voluntarilor din sfera serviciilor sociale, care
furnizează servicii copiilor și tinerilor din grupul țintă principal
În această categorie vor fi incluși experți sociali care lucrează în mod direct cu copiii și tinerii
aflați în abandon școlar și care au vulnerabilități sociale.
Acești experți contribuie nu doar la înțelegerea corectă a întregului context ce influențează
accesul la educație, dar și contribuie la rândul lor la conștientizarea importanței educației, în
comunitățile unde lucrează.
Se vor avea în vedere experți din comunitățile rurale în care locuiesc copiii și tinerii din grupul
țintă principal principal. Aceștia vor fi selectați conform principiilor de egalitate de șanse și
transparență.
Criteriile de selecție au în vedere disponibilitatea și motivația, precum și legăturile cu
comunitățile de proveniență a grupului țintă principal.
Profesioniștii/voluntarii din sfera serviciilor sociale, care furnizează servicii copiilor și tinerilor
din grupul țintă principal depun o cerere de înscriere în grupul țintă secundar la Asociația Juvenala, în
calitate de promotor de proiect.
Formatul tip al cererii și documentele care se anexează la aceasta se regăsesc în Anexa la prezenta
metodologie.
Documentele profesioniștilor/voluntarilor din sfera serviciilor sociale, care furnizează servicii
copiilor și tinerilor din grupul țintă principal se transmit responsabilului grupului țintă, în format letric.
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La începutul proiectului, selecția pentru această categorie de grup țintă secundar este 15 mai
2021- 14 iunie 2021.
Pe durata implementării proiectului, selecția pentru această categorie de grup țintă secundar
se poate relua ori de câte ori este necesar.
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ANEXĂ LA METODOLOGIE
- DOCUMENTE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN GRUPUL ȚINTĂ
I. Documente pentru înscrierea în grupul țintă principal
Formularul de înregistrare individuală – grup țintă principal
Cod proiect: PN2030
Titlu proiect: Pedagogie experiențială
–Date de contact:
Nume: ___________________________________________________________________
Inițiala tatălui: ___
Prenume: ________________________________________________________________
Adresa domiciliu: _________________________________________________________
Locul de reședință: ________________________________________________________
Telefon elev/părinte: _______________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________
– Data intrării în proiect:______________________
– CNP: ____________________________________
– Zonă:

Urban

☐

Rural

☐

– Localizare geografică:
Regiune: Nord-Est

Județ:

Neamț

☐

Suceava ☐
– Gen: Masculin ☐
Feminin ☐
– Vârsta:
Persoană cu vârsta între 12 și 19 ani ☐
– Categoria de grup țintă din care face parte:
☐
GT principal, copii și tineri în situații de risc de abandon
școlar/părăsire timpurie a școlii, cu vârste între12 și 19 ani, înscriși în anul școlar
2020-2021 în școlile vizate de proiect
☐ GT principal, copii și tineri cu cerințe educaționale speciale, cu vârste
între12 și 19 ani, înscriși în anul școlar 2020-2021 în școlile vizate de proiect
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- Persoană vulnerabilă:
DA

☐
☐ Copii și tineri în situații de risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii (anchetă
educațională, situații de repetenție, corigențe, număr mare de absențe în anul școlar anterior,
comportament antisocial etc.)
☐ Copii și tineri proveniți din familii monoparentale
☐ Copii și tineri proveniți din familii defavorizate, cu posibilități financiare reduse (beneficiari ai
unei forme de sprijin financiar social)
☐ Copii și tineri proveniți din familii cu trei sau mai mulți copii
☐ Etnie romă
☐ Ambii părinți plecați în străinătate
☐ Unul dintre părinți plecat în străinătate
☐ Copii și tineri cu măsură de protecție/instituționalizați
☐ Copii și tineri cu cerințe educaționale speciale (certificate de CJRAE)
☐ Copii și tineri cu dizabilități (certificate medical)
☐ Copii și tineri cu dificultăți de învățare, constatate de personalul didactic, necertificate de
CJRAE, dar atestate de profesorul psiholog/consilierul școlar/diriginte
☐ Alte vulnerabilități:______________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________

NU

☐

Semnătura participant

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților

……………………

……………………

Semnătură părinte/tutore legal
……………………

Data:

Data:

……………………

………………….

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la
utilizarea și prelucrarea datelor personale.
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CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ PRINCIPAL

Subsemnatul/a (nume, inițiala tatălui, prenume) ___________________________________,
cu domiciliul stabil în localitatea ______________________________, județul ________________,
strada _________________________________, nr. ___bloc ____, ap. ____, telefon ___________,
email _____________________ posesor al CI seria ___ numărul ___________, eliberat de
____________________, la data de _________, CNP _______________________, părinte / tutore
legal al elevului/elevei (numele, inițiala tatălui și prenumele) _______________
__________________________________________ CNP ___________________________ telefon
______________, înscris/înscrisă în anul școlar _________ în clasa __________________ la unitatea
școlară
____________________________________________
din
localitatea
__________________________ județul ____________, vă rog să aprobați înscrierea
acestuia/acesteia în cadrul proiectului „Pedagogie experiențială”, cod proiect PN2030.

Data_____________________

Semnătura părintelui/tutorelui legal _______________

Semnătura elevului _______________

Anexez următoarele acte:
❖ copie după certificatul de naștere al elevului;
❖ copie după cartea de identitate a elevului, pentru elevii cu vârsta peste 14 ani;
❖ copie după cărțile de identitate ale părinților/tutorelui legal;
❖ dovada calității de tutore legal-în cazul tutorilor legali;
❖ adeverință de elev;
❖ dovada/dovezile privind apartenența la una/mai multe categorii de persoane vulnerabile;
❖ angajamentul de disponbilitate pentru participarea la activitățile proiectului;
❖ declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal, folosirea imaginii;
❖ apartenența la o categorie vulnerabilă, evitarea dublei finanțări.
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ANGAJAMENT DE DISPONIBILITATE
PENTRU PARTICIPAREA LA ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
GRUP ȚINTĂ PRINCIPAL

Subsemnații:
1. (numele, inițiala tatălui și prenumele) _______________________________________________,
cu domiciliul stabil în localitatea ______________________, strada ________________________,
nr. ___ , bl. __, ap. __, sc. __, județul ___________, CNP ______________________________,
elev/elevă la unitatea școlară ____________________________________________, din localitatea
_________________________, județul ___________, clasa _______________, în anul școlar
_____________
2. (numele, inițiala tatălui și prenumele) _______________________________________________
cu
domiciliul
stabil
în
localitatea
______________________________,
strada
_________________________________, nr.__, bl.__, ap.__, sc.__, județul______________, telefon
_____________, email _________________ ______________, posesor/posesoarea BI/CI seria
____, nr. ___________, eliberat/ă de __________________, la data de________________, CNP
_______________________, în calitate de părinte/ tutore legal al elevului/elevei
______________________________________________
☐ declarăm pe propria răspundere că am luat notă de prevederile metodologiei de selecție din
proiectul „Pedagogie experiențială”, cod proiect PN2023, finanțat prin Granturile Norvegiene 20142021, implementat în parteneriat între Asociația Juvenala, Inspectoratul Școlar Județean Neamț,
Fundația Scrimă pentru toți, Newschool AS și suntem de acord cu acestea;
☐ declarăm pe propria răspundere că ne angajăm să respectăm cerințele programului, să participăm
la toate activitățile care ne revin;
☐ declarăm pe propria răspundere că am luat la cunoștință că nerespectarea acestui angajament poate
duce la eliminarea elevului din grupul țintă principal al proiectului, cu excepția situației în care
motivele de renunțare sunt temeinic justificate sau nu ne sunt imputabile.

Data

Semnătura elevului _____________

___________

Semnătura părintelui/tutorelui legal __________
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DECLARAȚIE PRIVIND ACORDAREA CONSIMȚĂMÂNTULUI ÎN VEDEREA PRELUCRĂRII
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
GRUP ȚINTĂ PRINCIPAL
Subsemnatul/a (nume, inițiala tatălui, prenume) ……………………………………………………..,
cu domiciliu stabil în localitatea …………..………………………………., județul …………….., strada
……………………………………, nr. ….bloc…..., ap. ……., telefon ………………., posesor al CI seria
……numărul ……………, eliberat de ……………………….., la data de ………, părinte/tutore legal al
elevului/elevei ………….…………..…........................……, înscris/înscrisă în clasa ………………………..,
la
unitatea
școlară…………………..………………………………..………….…,
din
localitatea
…………………………………………………., județul ……………………, în anul școlar ………………..
Îmi exprim consimțământul ca Asociația Juvenala, cu sediul în Piatra-Neamț, Str. Garofiței, Nr.
27, în calitate de promotor de proiect, să prelucreze următoarele date cu caracter personal ale
elevului/elevei:
1. Nume și prenume;
2. Prenumele părinților;
3. Data și locul nașterii (țara, județul, localitatea);
4. CNP;
5. Sexul;
6. Domiciliul stabil, reședința, codul poștal;
7. Naționalitatea și cetățenia;
8. Etnia;
9. Stare socială specială;
10. Situație medicală specială;
11. Situație școlară;
12. Fotografie recentă, imagini, etc;
13. Date de contact (număr telefon, e-mail) ;
14. Date carte de identitate/pașaport (serie, număr, emitent, valabilitate);
Declar că sunt de acord ca prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorului furnizate de către
subsemnatul/ subsemnata să se realizeze în perioada implementării (2020-2023) și sustenabilității (2023-2028)
proiectului „Pedagogie experiențială”, cod proiect PN2030.
Înțeleg și sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie dezvăluite către următoarele
categorii de destinatari: Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Fundația Scrimă pentru toți, Newschool AS, în
calitate de parteneri în proiect), Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS)/alte organisme abilitate în
implementarea și verificarea programelor cu finanțare norvegiană.
De asemenea, îmi exprim consimțământul privind colectarea și procesarea datelor mele cu caracter
personal, pe care le furnizez benevol către Asociația Juvenala, în vederea publicării de fotografii și de
înregistrări video pe paginile oficiale ale programului de formare: website, Facebook.
Sunt de acord că fiu contactat/ă în scopurile menționate mai sus de către Asociația Juvenala, prin orice
canal de comunicare: telefon, sms, e-mail, scrisoare.
Am luat cunoștință de faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Regulamentul UE
2016/679, astfel:
a) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se
face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, perioada pentru care vor
fi stocate datele sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, existența drepturilor prevăzute
de Regulamentul UE 2016/679 pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate.
b) Dreptul de acces la date: dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau
nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la
informațiile prevăzute de lege.
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c) Dreptul de rectificare a datelor: dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate,
rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.
d) Dreptul la ștergerea datelor: dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter
personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în condițiile anume prevăzute de lege.
e) Dreptul la restricționarea prelucrării, respectiv dreptul de a obține din partea operatorului
restricționarea prelucrării în cazurile anume prevăzute de lege.
f) Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc
și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit
automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator.
g) Dreptul de opoziție: dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația sa particulară,
că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări sau creări de profiluri, cu excepția cazurilor în
care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care
prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea,
exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
h) Dreptul de a retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe
baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
i) Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul UE 2016/679 care le-au fost
încălcate.
Toate aceste drepturi pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri, întocmită în formă scrisă, datată și
semnată, care va cuprinde solicitările formulate si motivele acestora către Asociația Juvenala, cu sediul în
Piatra-Neamț, Str. Garofiței, Nr. 27, mail: office@juvenala.ro
Declar că nu am furnizat informații false în documentele prezentate și, cunoscând dispozițiile art. 326
din Codul penal, îmi asum responsabilitatea datelor cu caracter personal furnizate, garantând că acestea sunt
actuale, reale, corecte și complete.
Mă angajez ca, în eventualitatea modificărilor survenite în datele personale ale minorului indicate în
cadrul dosarului de înscriere (schimbare domiciliu, statut civil, etc.) să informez în scris Comisia de Selecție
în timp util.
Am fost informat cu privire la scopul prelucrării datelor minorului cu caracter personal, a bazei legale
pentru colectarea și procesarea acestora, a categoriilor de destinatari, a păstrării datelor cu caracter personal și
a drepturilor pe care le am în ceea ce privește datele minorului cu caracter personal.
Sunt de acord ca Asociatia Juvenala să transfere în state ce nu fac parte din Uniunea Europeană datele
minorului cu caracter personal.
Mi s-a adus la cunoștință faptul ca refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal ale minorului
necesare și solicitate de către Comisia de Selecție determină neînscrierea în grupul țintă al proiectului
„Pedagogie experiențială”, cod proiect PN2030.
Data: ………………..
Semnătură părinte/tutore legal: …………………………….
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DECLARAŢIE PRIVIND APARTENENȚA LA O CATEGORIE VULNERABILĂ ȘI
EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI
GRUP ȚINTĂ PRINCIPAL
Subsemnatul/a (nume, inițiala tatălui, prenume) ……………………………………………..,
cu domiciul stabil în localitatea ……………………………………………, județul ……………...,
strada ………………………………………, nr. …… bloc ……, ap. ….., telefon ……………,
posesor al CI seria ……. Numărul …………………., eliberat de ………………………………….,
la data de ………………, CNP ……………………………………, părintele/tutorele legal al
elevului/elevei ......................................................... CNP .................................................... elev/elevă
în clasa ……………………. la unitatea școlară .............................................................................., din
localitatea ....................................................., județul ………………, în anul școlar …….…..….
declar pe propria răspundere că elevul/eleva nu este implicat/implicată în proiecte (perioadă de
implementare sau sustenabilitate) ce au ca obiectiv furnizarea de servicii educaționale care vizează implicarea
în activități precum cele furnizate în cadrul proiectului „Pedagogie experiențială”, cod Proiect PN2030,
aferent Programului "Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor" 2014-2021.
De asemenea declar următoarele privind apartenența elevului/elevei la una sau mai multe
categorii de vulnerabilități:
☐ Risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii
☐ Familie monoparentală
☐ Familie defavorizată, cu posibilități financiare reduse (beneficiar al unei forme de sprijin
financiar social)
☐ Familie cu trei sau mai mulți copii
☐ Etnie romă
☐ Ambii părinți plecați în străinătate
☐ Unul dintre părinți plecat în străinătate
☐ Beneficiază de o măsură de protecție/ este instituționalizat
☐ Cerințe educaționale speciale (certificate de CJRAE)
☐ Dizabilități (certificate medical)
☐ Dificultăți de învățare, constatate de personalul didactic, necertificate de CJRAE
☐ Alte vulnerabilități:______________________________________________________

Am luat la cunoștință că declarația în fals a subsemnatului(ei) atrage după sine următoarele
consecințe:
- excluderea din activitățile de care a beneficiat prin intermediul proiectului până la momentul
descoperirii falsului;
- atragerea răspunderii legale cu privire la eventuale daune cauzate Asociatiei Juvenala din
Piatra-Neamț.
Data: ………………………..
Semnătura părintelui/tutorelui legal: …………………………….
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II. Documente pentru înscrierea în grupul țintă secundar-părinți/tutori legali/membri ai
familiilor elevilor din grupul țintă principal

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ SECUNDAR
-PĂRINȚI/TUTORI/MEMBRI AI FAMILIILOR ELEVILOR DIN GRUPUL ȚINTĂ-

Subsemnatul/a (nume, inițiala tatălui, prenume) ___________________________________,
cu domiciliul stabil în localitatea ______________________________, județul ________________,
strada _________________________________, nr. ___bloc ____, ap. ____, telefon ___________,
email ________________________ posesor al CI seria ___ numărul ___________, eliberat de
__________________________, la data de ____________, CNP ___________________________,
părinte/ tutore/ membru al familiei elevului/elevei_______________________________________,
CNP________________________, înscris/ă în clasa _____________
la unitatea școlară
________________________________________ din localitatea __________________________,
județul ____________, în anul școlar ___________, vă rog să îmi aprobați înscrierea în grupul
țintă secundar-părinți/tutori/membri ai familiilor elevilor din grupul țintă în cadrul proiectului
„Pedagogie experiențială”, cod proiect PN2030.
Data_____________________

Semnătura _______________

Anexez următoarele acte:
❖ copie după cartea de identitate;
❖ copie după certificatul de naștere/de căsătorie, în cazul schimbării numelui;
❖ declarație pe propria răspundere privind calitatea de membru al familiei-în cazul membrilor
familiilor elevilor din grupul țintă;
❖ angajamentul de disponibilitate pentru participarea la activitățile proiectului;
❖ declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal, folosirea imaginii;
❖ declarație privind evitarea dublei finanțări.
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ANGAJAMENT DE DISPONIBILITATE
PENTRU PARTICIPAREA LA ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
GRUP ȚINTĂ SECUNDAR
-PĂRINȚI/TUTORI/MEMBRI AI FAMILIILOR ELEVILOR DIN GRUPUL ȚINTĂ-

Subsemnatul/a (nume, inițiala tatălui, prenume) ___________________________________,
cu domiciliul stabil în localitatea ______________________________, județul ________________,
strada __________________________________, nr. ___bloc ____, ap. ____, telefon ___________,
email ________________________ posesor al CI seria ___ numărul ___________, eliberat de
__________________________, la data de ____________, CNP ___________________________,
părinte/ tutore/ membru al familiei elevului/elevei_______________________________________,
CNP________________________, înscris/ă în clasa _____________
la unitatea școlară
_____________________________________ din localitatea __________________________,
județul ____________, în anul școlar ___________
☐ declar pe propria răspundere că am luat notă de prevederile metodologiei de selecție din proiectul
„Pedagogie experiențială”, cod proiect PN2023, finanțat prin Granturile Norvegiene 2014-2021,
implementat în parteneriat între Asociația Juvenala, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Fundația
Scrimă pentru toți, Newschool AS și sunt de acord cu acestea;
☐ declar pe propria răspundere că mă angajez să respect cerințele programului și 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-personal din educație al proiectului, cu excepția situației
în care motivele de renunțare sunt temeinic justificate sau nu îmi sunt imputabile.

Semnătura

Data
___________

______________
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DECLARAȚIE PRIVIND ACORDAREA CONSIMȚĂMÂNTULUI
ÎN VEDEREA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
GRUP ȚINTĂ SECUNDAR-PĂRINȚI/TUTORI/MEMBRI AI FAMILIILOR ELEVILOR DIN GRUPUL ȚINTĂ

Subsemnatul/a (nume, inițiala tatălui, prenume) ………………………………………….., cu
domiciliul stabil în localitatea …………………………………………, județul ……………., strada
……………………………………, nr. ……bloc ……, ap. ……..., telefon ………………., email
……………………………………., posesor al CI seria …… numărul ………….., eliberat de
……………………….., la data de …………….., CNP …………………………………………,
părinte/ tutore/ membru al familiei elevului/elevei …………………………………………………..,
CNP ……………………………………, înscris/ă în clasa …………………… la unitatea școlară
……………………………………………. din localitatea …………………………………………..,
județul ……………………, în anul școlar ………………………..
Îmi exprim consimțământul ca Asociația Juvenala, cu sediul în Piatra-Neamț, Str. Garofiței, Nr.
27, în calitate de promotor de proiect, să îmi prelucreze datele cu caracter personal.
Declar că sunt de acord ca prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de către subsemnatul/
subsemnata să se realizeze în perioada implementării (2020-2023) și sustenabilității (2023-2028) proiectului
„Pedagogie experiențială”, cod proiect PN2030.
Înțeleg și sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie dezvăluite către următoarele categorii de
destinatari: Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Fundația Scrimă pentru toți, Newschool AS, în calitate de
parteneri în proiect), Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS)/alte organisme abilitate în implementarea
și verificarea programelor cu finanțare norvegiană.
De asemenea, îmi exprim consimțământul privind colectarea și procesarea datelor mele cu caracter
personal, pe care le furnizez benevol către Asociația Juvenala, în vederea publicării de fotografii și de
înregistrări video pe paginile oficiale ale programului de formare: website, Facebook.
Sunt de acord că fiu contactat/ă în scopurile menționate mai sus de către Asociația Juvenala, prin orice
canal de comunicare: telefon, sms, e-mail, scrisoare.
Am luat cunoștință de faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Regulamentul UE
2016/679, astfel:
j) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se
face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, perioada pentru care vor
fi stocate datele sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, existența drepturilor prevăzute
de Regulamentul UE 2016/679 pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate.
k) Dreptul de acces la date: dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau
nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la
informațiile prevăzute de lege.
l) Dreptul de rectificare a datelor: dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate,
rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.
m) Dreptul la ștergerea datelor: dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter
personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în condițiile anume prevăzute de lege.
n) Dreptul la restricționarea prelucrării, respectiv dreptul de a obține din partea operatorului
restricționarea prelucrării în cazurile anume prevăzute de lege.
o) Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc
și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit
automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator.
p) Dreptul de opoziție: dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația sa particulară,
că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări sau creări de profiluri, cu excepția cazurilor în
care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care
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prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea,
exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
q) Dreptul de a retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe
baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
r) Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul UE 2016/679 care le-au fost
încălcate.
Toate aceste drepturi pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri, întocmită în formă scrisă, datată și
semnată, care va cuprinde solicitările formulate si motivele acestora către Asociația Juvenala, cu sediul în
Piatra-Neamț, Str. Garofiței, Nr. 27, mail: office@juvenala.ro
Declar că nu am furnizat informații false în documentele prezentate și, cunoscând dispozițiile art. 326
din Codul penal, îmi asum responsabilitatea datelor cu caracter personal furnizate, garantând că acestea sunt
actuale, reale, corecte și complete.
Mă angajez ca, în eventualitatea modificărilor survenite în datele personale indicate (schimbare
domiciliu, statut civil, etc.) să informez în scris Comisia de Selecție în timp util.
Am fost informat cu privire la scopul prelucrării datelor cu caracter personal, a bazei legale pentru
colectarea și procesarea acestora, a categoriilor de destinatari, a păstrării datelor cu caracter personal și a
drepturilor pe care le am în ceea ce privește datele cu caracter personal.
Sunt de acord ca Asociatia Juvenala să transfere în state ce nu fac parte din Uniunea Europeană datele
cu caracter personal.
Mi s-a adus la cunoștință faptul ca refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare și
solicitate de către Comisia de Selecție determină neînscrierea în grupul țintă secundar-părinți/tutori/membri ai
familiilor elevilor din grupul țintă al proiectului „Pedagogie experiențială”, cod proiect PN2030.
Data: …………………………….
Semnătura: ………………………
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DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI
GRUP ȚINTĂ SECUNDAR-PĂRINȚI/TUTORI/MEMBRI AI FAMILIILOR ELEVILOR DIN GRUPUL ȚINTĂ

Subsemnatul/a (nume, inițiala tatălui, prenume) ……………………………………………, cu
domiciliul stabil în localitatea …………………………………………….., județul ……………..,
strada ………………………………………, nr. …… bloc ……, ap. ……., telefon ……………….,
email ………………………………………, posesor al CI seria ……. numărul ….……………,
eliberat de …………………, la data de………………, CNP ……..…………………………, părinte/
tutore/ membru al familiei elevului/elevei ………………………………………………….., CNP
………………………………………, înscris/ă în clasa …………………… la unitatea școlară
……………………………………………din localitatea ………………………………………,
județul ………………….., în anul școlar …………………, declar pe propria răspundere că nu sunt
implicat/implicată în proiecte (perioadă de implementare sau sustenabilitate) ce au ca obiectiv
furnizarea de servicii educaționale care vizează implicarea în activități precum cele furnizate în cadrul
proiectului „Pedagogie experiențială”, cod Proiect PN2030, aferent Programului "Dezvoltare locală,
reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor" 2014-2021.
Am luat la cunoștință că declarația în fals atrage după sine următoarele consecințe:
- excluderea din activitățile de care am beneficiat prin intermediul proiectului până la momentul
descoperirii falsului;
- atragerea răspunderii legale cu privire la eventuale daune cauzate Asociatiei Juvenala din PiatraNeamț.
Data: ……………….….

Semnătura: …………….
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III. Documente pentru înscrierea în grupul țintă secundar-personal din educație

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ SECUNDAR
-PERSONAL DIN EDUCAȚIESubsemnatul/a (nume, inițiala tatălui, prenume) ___________________________________,
cu domiciliul stabil în localitatea ______________________________, județul ________________,
strada _________________________________, nr. ___bloc ____, ap. ____, telefon ___________,
email ________________________ posesor al CI seria ___ numărul ___________, eliberat de
__________________________, la data de ____________, CNP ___________________________,
având
funcția
de
____________________________________
la
unitatea
școlară
_________________________________________ din localitatea __________________________,
județul ____________ vă rog să îmi aprobați înscrierea în grupul țintă secundar-personal din
educație în cadrul proiectului „Pedagogie experiențială”, cod proiect PN2030.
Data_____________________

Semnătura _______________

Anexez următoarele acte:
❖ copie după cartea de identitate;
❖ copie după certificatul de naștere/de căsătorie, în cazul schimbării numelui;
❖ adeverința de salariat;
❖ angajamentul de disponibilitate pentru participarea la activitățile proiectului;
❖ declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal, folosirea imaginii;
❖ declarație privind evitarea dublei finanțări.
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ANGAJAMENT DE DISPONIBILITATE
PENTRU PARTICIPAREA LA ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
GRUP ȚINTĂ SECUNDAR-PERSONAL DIN EDUCAȚIE

Subsemnatul/a (numele, inițiala tatălui și prenumele) _______________________________
__________________________, cu domiciliul stabil în localitatea __________________________,
strada ___________________________, nr. ___ , bl. __, ap. __, sc. __, județul _____________, CNP
_________________________ încadrat/ă în funcția de______________________________ la
unitatea școlară ____________________________________________________, din localitatea
_________________________, județul _________________.
☐ declar pe propria răspundere că am luat notă de prevederile metodologiei de selecție din proiectul
„Pedagogie experiențială”, cod proiect PN2023, finanțat prin Granturile Norvegiene 2014-2021,
implementat în parteneriat între Asociația Juvenala, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Fundația
Scrimă pentru toți, Newschool AS și sunt de acord cu acestea;
☐ declar pe propria răspundere că mă angajez să respect cerințele programului și 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-personal din educație al proiectului, cu excepția situației
în care motivele de renunțare sunt temeinic justificate sau nu îmi sunt imputabile.

Semnătura

Data
___________

______________
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DECLARAȚIE PRIVIND ACORDAREA CONSIMȚĂMÂNTULUI ÎN VEDEREA PRELUCRĂRII
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
GRUP ȚINTĂ SECUNDAR- PERSONAL DIN EDUCAȚIE

Subsemnatul/a (nume, inițiala tatălui, prenume) ……………………………………………,
cu domiciliul stabil în localitatea ...…………………………….…..…., județul ……………..., strada
..............................................................., nr. ........ bloc .........., ap. .........., telefon ..................., email
............................................................., posesor al CI seria .......... numărul ........................., eliberat
de ..............................., la data de .............................., CNP .................................................., având
funcția de ............................................... la unitatea școlară ................................................... din
localitatea ...................................................., județul ..................................
Îmi exprim consimțământul ca Asociația Juvenala, cu sediul în Piatra-Neamț, Str. Garofiței, Nr.
27, în calitate de promotor de proiect, să îmi prelucreze datele cu caracter personal.
Declar că sunt de acord ca prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de către subsemnatul/
subsemnata să se realizeze în perioada implementării (2020-2023) și sustenabilității (2023-2028) proiectului
„Pedagogie experiențială”, cod proiect PN2030.
Înțeleg și sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie dezvăluite către următoarele categorii de
destinatari: Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Fundația Scrimă pentru toți, Newschool AS, în calitate de
parteneri în proiect), Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS)/alte organisme abilitate în implementarea
și verificarea programelor cu finanțare norvegiană.
De asemenea, îmi exprim consimțământul privind colectarea și procesarea datelor mele cu caracter
personal, pe care le furnizez benevol către Asociația Juvenala, în vederea publicării de fotografii și de
înregistrări video pe paginile oficiale ale programului de formare: website, Facebook.
Sunt de acord că fiu contactat/ă în scopurile menționate mai sus de către Asociația Juvenala, prin orice
canal de comunicare: telefon, sms, e-mail, scrisoare.
Am luat cunoștință de faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Regulamentul UE
2016/679, astfel:
s) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se
face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, perioada pentru care vor
fi stocate datele sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, existența drepturilor prevăzute
de Regulamentul UE 2016/679 pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate.
t) Dreptul de acces la date: dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau
nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la
informațiile prevăzute de lege.
u) Dreptul de rectificare a datelor: dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate,
rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.
v) Dreptul la ștergerea datelor: dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter
personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în condițiile anume prevăzute de lege.
w) Dreptul la restricționarea prelucrării, respectiv dreptul de a obține din partea operatorului
restricționarea prelucrării în cazurile anume prevăzute de lege.
x) Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc
și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit
automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator.
y) Dreptul de opoziție: dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația sa particulară,
că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări sau creări de profiluri, cu excepția cazurilor în
care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care
prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea,
exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
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z) Dreptul de a retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe
baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
aa) Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul UE 2016/679 care le-au fost
încălcate.
Toate aceste drepturi pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri, întocmită în formă scrisă, datată și
semnată, care va cuprinde solicitările formulate si motivele acestora către Asociația Juvenala, cu sediul în
Piatra-Neamț, Str. Garofiței, Nr. 27, mail: office@juvenala.ro
Declar că nu am furnizat informații false în documentele prezentate și, cunoscând dispozițiile art. 326
din Codul penal, îmi asum responsabilitatea datelor cu caracter personal furnizate, garantând că acestea sunt
actuale, reale, corecte și complete.
Mă angajez ca, în eventualitatea modificărilor survenite în datele personale indicate (schimbare
domiciliu, statut civil, etc.) să informez în scris Comisia de Selecție în timp util.
Am fost informat cu privire la scopul prelucrării datelor cu caracter personal, a bazei legale pentru
colectarea și procesarea acestora, a categoriilor de destinatari, a păstrării datelor cu caracter personal și a
drepturilor pe care le am în ceea ce privește datele cu caracter personal.
Sunt de acord ca Asociatia Juvenala să transfere în state ce nu fac parte din Uniunea Europeană datele
cu caracter personal.
Mi s-a adus la cunoștință faptul ca refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare și
solicitate de către Comisia de Selecție determină neînscrierea în grupul țintă secundar-personal din educație al
proiectului „Pedagogie experiențială”, cod proiect PN2030.

Data: .........................................
Semnătura: ...............................
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DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI
GRUP ȚINTĂ SECUNDAR- PERSONAL DIN EDUCAȚIE

Subsemnatul/a (nume, inițiala tatălui, prenume) ……………………………………………,
cu domiciliul stabil în localitatea ...…………………………….…..…., județul ……………..., strada
..............................................................., nr. ........ bloc .........., ap. .........., telefon ..................., email
............................................................., posesor al CI seria .......... numărul ........................., eliberat
de ..............................., la data de .............................., CNP .................................................., având
funcția de ............................................... la unitatea școlară ................................................... din
localitatea ...................................................., județul ............................., declar pe propria răspundere
că nu sunt implicat/implicată în proiecte (perioadă de implementare sau sustenabilitate) ce au ca
obiectiv furnizarea de servicii educaționale care vizează implicarea în activități precum cele furnizate
în cadrul proiectului „Pedagogie experiențială”, cod Proiect PN2030, aferent Programului
"Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor" 2014-2021.
Am luat la cunoștință că declarația în fals atrage după sine următoarele consecințe:
- excluderea din activitățile de care am beneficiat prin intermediul proiectului până la
momentul descoperirii falsului;
- atragerea răspunderii legale cu privire la eventuale daune cauzate Asociatiei Juvenala din
Piatra-Neamț.
Data: .....................................
Semnătura: ...........................
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IV. Documente pentru înscrierea în grupul țintă secundar - profesioniști/voluntari din sfera
serviciilor sociale

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ SECUNDAR
- PROFESIONIȘTI/VOLUNTARI DIN SFERA SERVICIILOR SOCIALESubsemnatul/a (nume, inițiala tatălui, prenume) ___________________________________, cu
domiciliul stabil în localitatea ______________________________, județul ________________, strada
_________________________________, nr. ___bloc ____, ap. ____, telefon ___________, email
________________________ posesor al CI seria ___ numărul ___________, eliberat de
__________________________, la data de ____________, CNP ___________________________,
având
funcția
de
____________________________________
la
unitatea
școlară
_________________________________________ din localitatea __________________________,
județul ____________ vă rog să îmi aprobați înscrierea în grupul țintă secundar profesioniști/voluntari din sfera serviciilor sociale în cadrul proiectului „Pedagogie experiențială”,
cod proiect PN2030.
Data_____________________

Semnătura _______________

Anexez următoarele acte:
❖ copie după cartea de identitate;
❖ copie după certificatul de naștere/de căsătorie, în cazul schimbării numelui;
❖ adeverința de salariat;
❖ angajamentul de disponibilitate pentru participarea la activitățile proiectului;
❖ declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal, folosirea imaginii;
❖ declarație privind evitarea dublei finanțări.
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ANGAJAMENT DE DISPONIBILITATE
PENTRU PARTICIPAREA LA ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
GRUP ȚINTĂ SECUNDAR- PROFESIONIȘTI/VOLUNTARI DIN SFERA SERVICIILOR
SOCIALE

Subsemnatul/a (numele, inițiala tatălui și prenumele) _______________________________
__________________________, cu domiciliul stabil în localitatea __________________________,
strada ___________________________, nr. ___ , bl. __, ap. __, sc. __, județul _____________, CNP
_________________________ încadrat/ă în funcția de______________________________ la
unitatea școlară ____________________________________________________, din localitatea
_________________________, județul _________________.
☐ declar pe propria răspundere că am luat notă de prevederile metodologiei de selecție din proiectul
„Pedagogie experiențială”, cod proiect PN2023, finanțat prin Granturile Norvegiene 2014-2021,
implementat în parteneriat între Asociația Juvenala, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Fundația
Scrimă pentru toți, Newschool AS și sunt de acord cu acestea;
☐ declar pe propria răspundere că mă angajez să respect cerințele programului și 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-personal din educație al proiectului, cu excepția situației
în care motivele de renunțare sunt temeinic justificate sau nu îmi sunt imputabile.

Semnătura

Data
___________

______________

26
Pedagogie Experiențială
PN2030
Asociația
Juvenala
www.juvenala.ro

www.isjneamt.ro

www.pedex.ro

www.facebook.com/Scrimapentrutoti/

www.newschool.me

www.frds.ro

www.eeagrants.ro

DECLARAȚIE PRIVIND ACORDAREA CONSIMȚĂMÂNTULUI ÎN VEDEREA PRELUCRĂRII
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
GRUP ȚINTĂ SECUNDAR- PROFESIONIȘTI/VOLUNTARI DIN SFERA SERVICIILOR
SOCIALE

Subsemnatul/a (nume, inițiala tatălui, prenume) ……………………………………………,
cu domiciliul stabil în localitatea ...…………………………….…..…., județul ……………..., strada
..............................................................., nr. ........ bloc .........., ap. .........., telefon ..................., email
............................................................., posesor al CI seria .......... numărul ........................., eliberat
de ..............................., la data de .............................., CNP .................................................., având
funcția de ............................................... la unitatea școlară ................................................... din
localitatea ...................................................., județul ..................................
Îmi exprim consimțământul ca Asociația Juvenala, cu sediul în Piatra-Neamț, Str. Garofiței, Nr.
27, în calitate de promotor de proiect, să îmi prelucreze datele cu caracter personal.
Declar că sunt de acord ca prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de către subsemnatul/
subsemnata să se realizeze în perioada implementării (2020-2023) și sustenabilității (2023-2028) proiectului
„Pedagogie experiențială”, cod proiect PN2030.
Înțeleg și sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie dezvăluite către următoarele categorii de
destinatari: Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Fundația Scrimă pentru toți, Newschool AS, în calitate de
parteneri în proiect), Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS)/alte organisme abilitate în implementarea
și verificarea programelor cu finanțare norvegiană.
De asemenea, îmi exprim consimțământul privind colectarea și procesarea datelor mele cu caracter
personal, pe care le furnizez benevol către Asociația Juvenala, în vederea publicării de fotografii și de
înregistrări video pe paginile oficiale ale programului de formare: website, Facebook.
Sunt de acord că fiu contactat/ă în scopurile menționate mai sus de către Asociația Juvenala, prin orice
canal de comunicare: telefon, sms, e-mail, scrisoare.
Am luat cunoștință de faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Regulamentul UE
2016/679, astfel:
bb) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se
face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, perioada pentru care vor
fi stocate datele sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, existența drepturilor prevăzute
de Regulamentul UE 2016/679 pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate.
cc) Dreptul de acces la date: dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau
nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la
informațiile prevăzute de lege.
dd) Dreptul de rectificare a datelor: dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate,
rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.
ee) Dreptul la ștergerea datelor: dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter
personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în condițiile anume prevăzute de lege.
ff) Dreptul la restricționarea prelucrării, respectiv dreptul de a obține din partea operatorului
restricționarea prelucrării în cazurile anume prevăzute de lege.
gg) Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc
și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit
automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator.
hh) Dreptul de opoziție: dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația sa particulară,
că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări sau creări de profiluri, cu excepția cazurilor în
care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care
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prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea,
exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
ii) Dreptul de a retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe
baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
jj) Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul UE 2016/679 care le-au fost
încălcate.
Toate aceste drepturi pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri, întocmită în formă scrisă, datată și
semnată, care va cuprinde solicitările formulate si motivele acestora către Asociația Juvenala, cu sediul în
Piatra-Neamț, Str. Garofiței, Nr. 27, mail: office@juvenala.ro
Declar că nu am furnizat informații false în documentele prezentate și, cunoscând dispozițiile art. 326
din Codul penal, îmi asum responsabilitatea datelor cu caracter personal furnizate, garantând că acestea sunt
actuale, reale, corecte și complete.
Mă angajez ca, în eventualitatea modificărilor survenite în datele personale indicate (schimbare
domiciliu, statut civil, etc.) să informez în scris Comisia de Selecție în timp util.
Am fost informat cu privire la scopul prelucrării datelor cu caracter personal, a bazei legale pentru
colectarea și procesarea acestora, a categoriilor de destinatari, a păstrării datelor cu caracter personal și a
drepturilor pe care le am în ceea ce privește datele cu caracter personal.
Sunt de acord ca Asociatia Juvenala să transfere în state ce nu fac parte din Uniunea Europeană datele
cu caracter personal.
Mi s-a adus la cunoștință faptul ca refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare și
solicitate de către Comisia de Selecție determină neînscrierea în grupul țintă secundar-personal din educație al
proiectului „Pedagogie experiențială”, cod proiect PN2030.

Data: .........................................
Semnătura: ...............................
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DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI
GRUP ȚINTĂ SECUNDAR- PROFESIONIȘTI/VOLUNTARI DIN SFERA SERVICIILOR
SOCIALE

Subsemnatul/a (nume, inițiala tatălui, prenume) ……………………………………………,
cu domiciliul stabil în localitatea ...…………………………….…..…., județul ……………..., strada
..............................................................., nr. ........ bloc .........., ap. .........., telefon ..................., email
............................................................., posesor al CI seria .......... numărul ........................., eliberat
de ..............................., la data de .............................., CNP .................................................., având
funcția de ............................................... la unitatea școlară ................................................... din
localitatea ...................................................., județul ............................., declar pe propria răspundere
că nu sunt implicat/implicată în proiecte (perioadă de implementare sau sustenabilitate) ce au ca
obiectiv furnizarea de servicii educaționale care vizează implicarea în activități precum cele furnizate
în cadrul proiectului „Pedagogie experiențială”, cod Proiect PN2030, aferent Programului
"Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor" 2014-2021.
Am luat la cunoștință că declarația în fals atrage după sine următoarele consecințe:
- excluderea din activitățile de care am beneficiat prin intermediul proiectului până la
momentul descoperirii falsului;
- atragerea răspunderii legale cu privire la eventuale daune cauzate Asociatiei Juvenala din
Piatra-Neamț.
Data: .....................................
Semnătura: ...........................
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