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privind înscrierea participanților în sistem online la modulele/sesiunile de formare 
din cadrul proiectului „Instruire orizontală în domeniul prelucrării datelor cu 

caracter personal pentru beneficiarii și potențialii beneficiari 
FESI”, cod proiect 1.1.114, cod SMIS2014+ 129690 

 

 

Având în vedere implementarea proiectului gestionat de ANFP și finanțat din POAT, 
considerăm relevantă dezvoltarea prezentei Metodologii privind selecția participanților 
înscriși în sistem online la modulele/sesiunile de formare organizate în domeniul 
prelucrării datelor cu caracter personal, respectiv Modulul de formare generală în 
domeniul prelucrării datelor cu caracter personal și Modulul de formare 
profesională specializată și certificată A.N.C în domeniul prelucrării datelor cu 
caracter personal, derulate în cadrul proiectului „Instruire orizontală în domeniul 
prelucrării datelor cu caracter personal pentru beneficiarii și potențialii 
beneficiari FESI”, cod proiect 1.1.114. 

Acest document va contribui la asigurarea transparenței, vizibilității, precum și a 
sustenabilității și impactului proiectului, în ceea ce privește activitatea de formare 
profesională a unui număr de aproximativ 1.200 de persoane constituit din personalul 
de la nivelul beneficiarilor FESI si a potențialilor beneficiari de fonduri europene 
nerambursabile în contextul perioadei de programare 2021-2027, implicat/ce 
urmeaza a fi implicat în dezvoltarea, implementarea si/sau gestionarea proiectelor 
finanþate din aceste fonduri. 

 

1. METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE ONLINE A PARTICIPANȚILOR  

 
Înscrierea la sesiunile de formare se va face online, până la o dată stabilită în prealabil 
de către echipa de management de proiect și comunicată instituțiilor interesate prin 
intermediul anunțurilor publicate pe website-ul instituției și pe pagina dedicată a 
proiectului. 

Astfel, persoanele nominalizate de către instituțiile ce fac parte din grupul țintă vor 
accesa pentru înscriere un link care le va conduce direct la pagina web a proiectului și 
implicit către primul pas din procedura de înscriere online. 

De asemenea, pentru a facilita procesul de înscriere online a participanților la sesiunile 
de formare din cadrul proiectului, în cadrul paginii web www.anfp.gov.ro, la secțiunea 
Anunțuri se va regăsi un mesaj cu privire la derularea procesului de înscriere. Prin 
accesarea acestuia se va facilita direcționarea către pagina web a proiectului, iar 
persoanele nominalizate de către instituțiile din grupul țintă vor putea beneficia de 
posibilitatea parcurgerii atât a informațiilor despre proiect, cât și a etapelor procedurii 
de înscriere online. 

http://www.anfp.gov.ro/
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Etapizarea deschiderii înscrierilor la sesiunile de formare destinate instituțiilor 
publice beneficiare FESI 

2. ETAPELE PROCESULUI DE ÎNSCRIERE  
 

În vederea asigurării participării persoanelor interesate care fac parte din grupul țintă, 
înscrierea aplicanților se va realiza după principiul „Primul venit, primul servit”, în 
limita locurilor disponibile, precum şi în baza conformităţii şi a corectitudinii în 
completarea paşilor de înscriere şi încărcarea în cadrul platformei a documentelor 
solicitate. 
Pentru participarea la sesiunile de formare, trebuie îndeplinite obligatoriu condițiile 
generale și specifice care se regăsesc atât în formularul de înscriere disponibil pe 
website-ul Agenției (www.anfp.gov.ro), pentru modulul de formare selectat, cât și pe 
pagina dedicată proiectului. 

 

Astfel, în funcție de numărul de grupe alocate fiecărui tip de modul de formare, 
deschiderea înscrierilor participanților din cadrul instituțiilor publice beneficiare și 
potențiale beneficiare FESIva fi realizată etapizat, după cum urmează: 

1. Modulul de formare generală în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal 
se adresează unui număr de aproximativ 1.000 persoane de la nivelul beneficiarilor și 
potențialilior beneficiari FESI ce vor fi implicate în prezent sau în viitor în dezvoltarea, 
implementarea și/sau gestionarea proiectelor finanțate din aceste fonduri. 
Acest modul de formare va avea o durată de 5 zile, dată fiind complexitatea și 
importanța domeniului în care se realizează formarea, precum și           caracterul de noutate 
al acestuia. Sesiunile acestui modul sunt estimate a se derula în perioada iunie 2021 – 
decembrie 2022. 

2. Modulul de formare profesională specializată și certificată A.N.C în domeniul 
prelucrării datelor cu caracter personal se adresează unui număr de aproximativ 200 de 
persoane, responsabili cu protecția datelor cu caracter personal de la nivelul 
beneficiarilor și potențialilor beneficiari FESI. Acest modul de formare profesională 
specializată și certificată ANC       va avea o durată de 8 zile (60 ore teorie + 4 ore testare 
A.N.C./ M.M.J.S./ M.E.N.), conform Deciziei nr. 74 din 19.05.2018 a Autorității 
Naționale pentru Calificări, care prevede o durată totală de formare de 180 ore, din care 
60 ore teorie și 120 ore practică 

-10 sesiuni de formare. Sesiunile acestui modul este estimat a se derula în perioada 
martie - august 2022. 

 

3. PAȘI DE URMAT  
 

I. Accesarea paginii proiectului (Proiecte – Proiecte în derulare - „Instruire orizontală în 
domeniul prelucrării datelor cu caracter personal pentru beneficiarii FESI”, cod  
proiect 1.1.114, cod SMIS2014+ 129690) sau a secțiunii Anunțuri, informații 
disponibile pe pagina www.anfp.gov.ro; 

II. Accesarea link-ului activ Invitație înscriere la cursuri gratuite derulate prin 
fonduri europene, poziționat în cadrul paginii proiectului cod 1.1.114, imediat după 
secțiunea ce cuprinde prezentarea modulelor de formare. Prin accesarea acestuia se 
vor obține informațiile privind înscrierea participanților la sesiunile de formare: 

- Se va descărca Formularul de înscriere, în vederea completării și semnării de către 
potențialul participant și de către Ordonatorul de credite al instituției din care 
provine participantul; 

- Se va verifica disponibilitatea locurilor la sesiunile de formare, întrucât acestea se 
actualizează în timp real; 

http://www.anfp.gov.ro/
http://www.anfp.gov.ro/
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- În vederea confirmării și validării înscrierii pentru participarea la sesiunea de 
formare selectată, este obligatorie încărcarea, în spațiul destinat (Încărcare 
formular), a Formularului de înscriere aprobat. Odată cu încărcarea Formularului de 
înscriere, se va încărca Fișa postului participantului și/sau Ordin/ Decizie de numire/ 
Dispoziție a ordonatorului de credite de numire în comisii de evaluare/grupuri de 
lucru/echipe de proiect, corelat cu specificul modului de formare. Documentele 
prezentate mai sus vor fi scanate succesiv într-un singur document în format PDF, 
dimensiunea maximă a fișierului acceptată de aplicația web este de 1 MB; 

- După pregătirea acestor documente se va accesa link-ul activ „ÎNSCRIERE LA 
SESIUNILE DE FORMARE DISPONIBILE, ACCESAŢI ÎNSCRIERE AICI!”, din cadrul 
secțiunii Invitație înscriere la cursuri gratuite derulate prin fonduri europene. 

- Se vor completa câmpurile aferente secțiunii dedicate înscrierii online și se vor 
încărca documentele scanate; 

- După finalizarea etapei de înscriere, aplicantul/ potențialul participant va primi un 
e-mail automat de confirmare a înregistrării. 

ATENȚIE: adresa de poștă electronică inserată în cadrul secțiunii dedicate completării 
aplicației electronice este cea pe care se va transmite confirmarea înregistrării 
aplicației. 

III. Selectarea modulului de formare la care dorește să participe. 
IV. Completarea formularului electronic de înscriere cu datele persoanele ale 

participantului și încărcarea formularului de înscriere descărcat, completat, semnat 
și aprobat de către conducătorul instituției din care provine participantul și a 
celorlalte documente solicitate, în vederea înscrierii. 

V. Primirea de către participant, pe adresa de email furnizată în formularul electronic 
de înscriere, a mesajului privind confirmarea înscrierii pe platforma online. 

 
Pentru înscrierea la o sesiune de formare, se recomandă ca în primul rând să se verifice 
disponibilitatea sesiunilor de formare selectate, apoi descarcărcarea Formularului de 
înscriere disponibil, în vederea completării și semnării de către participant și de către 
Ordonatorul de credite al instituției. 

 

Notă: 
Datele şi informaţiile referitoare la participanţii din cadrul modulelor sunt 
păstrate şi gestionate în condiţiile prevăzute de lege, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire 
la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, 
abrogată prin Legea  nr. 129/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal). 

 
 

După validarea înscrierile la modulele de formare din cadrul proiectului, 
participanții vor fi contactați de către un reprezentant al prestatorului serviciilor 
de organizare a formării pentru stabilirea detaliilor organizatorice și logistice. 


