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privind selecția participanților înscriși 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 2014-

2020, 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 ANC 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 1.200 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 urmează a fi implicat în 

dezvoltarea, implementarea si/sau gestionarea proiectelor finanțate din aceste fonduri. 

 

Titlul proiectului: „Instruire orizontală în domeniul prelucrării datelor cu caracter 

personal pentru beneficiarii și potențialii beneficiari FESI”, cod proiect 1.1.114. 

Obiectivul general este reprezentat de consolidarea capacității beneficiarilor 

implicați în gestionarea FESI de a implementa proiecte și gestiona fonduri europene 

nerambursabile și a potențialilor beneficiari de fonduri externe nerambursabile, în 

contextul perioadei de programare 2021-2027. 

Obiectivul specific este reprezentat de consolidarea capacității beneficiarilor 

implicați în gestionarea fondurilor ESI și a potențialilor beneficiari de fonduri externe 

nerambursabile în contextul perioadei de programare 2021-2027, atât prin formarea 

orizontală în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, cât și prin formarea 

specializată și certificarea în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal. 

Perioada de implementare este de 42 luni (01.08.2019–31.01.2023, conform Contractului 

de finanţare nr. CTRF 1.1.114/18.09.2019, coroborat cu AA3/12.05.2020). Valoarea totală 

eligibilă a proiectului: 6.577.646,22 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din 

FEDR este de 5.570.588,82, iar valoarea co-finanțării eligibile a beneficiarului este de 

1.007.057,40 lei. 
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  PREZENTAREA MODULELOR DE FORMARE  
 

 Modulul de formare generală în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal 

se adresează unui număr de aproximativ 1.000 persoane de la nivelul beneficiarilor 

FESI și a potențialilor beneficiari, 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 . Acest modul este estimat a se derula în perioada 

iunie 2021 – noiembrie 2022. 

 
 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 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.), 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. Acest modul este estimat a se derula în perioada martie - 

iulie 2022. 
 

 

2. SELECȚIA PARTICIPANȚILOR  

 
Selecția candidaţilor înscriși la Modulele/sesiunile de formare se realizează prin validarea 

de către echipa de proiect a informațiilor și a documentelor transmise de aceștia prin 

aplicația online, fiind înregistrați în baza de date aferentă modulelor/sesiunilor de 

formare. Procesul de selecţie se va derula continuu, pe durata etapei de înscriere/ 

derulare sesiuni formare, în scopul asigurării grupului țintă al proiectului. 

Este de menționat faptul că 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/ act administrativ de numire. 

Documentele prezentate mai sus vor fi scanate succesiv într-un singur document în format 

PDF, dimensiunea maximă acceptată de aplicația web este de 1 MB. 

Sunt consideraţi admiși la sesiunile de formare participanţii a căror aplicații au fost 

verificate de către membrii echipei de proiect, prin vizualizarea informațiilor și a 

documentelor complete transmise de către aceștia prin intermediul aplicației online, fiind 

înregistrați în baza de date aferentă modulelor. 
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Prestatorul de servicii organizare sesiuni de formare colectează, gestionează și 

înaintează echipei de proiect documentele participanților, în vederea monitorizării și 

verificării acestora. 

 
INFORMARE! 

 
Notă: Datele cu caracter personal ale persoanelor participante în cadrul Modulelor de 

formare sunt utilizate exclusiv în scopuri legate de implementarea proiectului cod 

1.1.114 și respectarea prevederilor contractului de finanțare (deconturi cheltuieli, 

raportare statistică/indicatori program, documente justificative activități/plăți, 

activitatea de raportare către AMPOAT, etc), conform art.7 din Legea nr. 190/2018 

privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 

acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecţia datelor). 
 

În vederea respectării condițiilor de participare de către participanții la sesiunile de 

formare, în procesul de realizare a selecției, echipa de proiect va urmări și îndeplinirea 

cumulativă a următoarelor criterii: 

 
 Instituția angajatoare este sau urmează a fi implicată în dezvoltarea, 

implementarea și/sau gestionarea proiectelor finanțate din fonduri ESI; 
 Deținerea acordului ordonatorului de credite al instituției pentru participarea la 

modulele/sesiunile de formare; 

 Declarația că nu a mai participat în ultimii 2 ani la module/ programe de formare în 

domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, finanțate din fonduri europene; 

 Implicare în prezent sau în viitor în activități de dezvoltare și/ sau implementare a 
proiectelor finanțate din fonduri ESI și /sau responsabili cu protecția datelor cu 
caracter personal de la nivelul beneficiarilor FESI; 

 Declarația privind luarea la cunoștință a informării cu privire la necesitatea 

prelucrării datelor cu caracter personal în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului 

cod 1.1.114 și ale contractului de finanțare; 

 Declarația pe proprie răspundere că datele furnizate sunt corecte şi conforme cu 

realitatea; 

Important! 

 
Validarea și înregistrarea candidaților ca participanți la sesiunile de 

formare se concretizează prin contactarea de către Prestatorul de Servicii 

organizare sesiuni de formare în vederea confirmării prezenței la sesiunea 

de formare alocată și informării participantului cu privire la detaliile 

organizatorice. 
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Notă: 

1. Estimarea derulării sesiunilor de formare poate suferi modificări, prin raportare 

directă la perioadele de concedii, precum și eventualele modificări în cadrul 

programului oficial de lucru. Calendarul de derulare a sesiunilor de formare asociat 

fiecărei etape de înscriere va fi disponibil pe website-ul instituției la secțiunea 

dedicată proiectului. 

2. Comunicarea cu membrii echipei de proiect se recomandă a se realiza preponderent 

prin poșta electronică, în vederea asigurării alocării fiecărei solicitări a timpului și 

atenției necesare, precum și transmiterea răspunsului cu celeritate. 

3. Înscrierea la sesiunile de formare se realizează exclusiv prin utilizarea aplicației 

online, neputând fi procesate aplicații transmise prin poșta electronică/ fax/ 

format fizic prin poșta militară. 

4. În cazul în care este necesară clarificarea documentelor transmise, membrii echipei 

de proiect vor solicita informații suplimentare exclusiv prin poșta electronică. 

5. Aplicațiile ce nu conțin documentele minime necesare solicitate vor fi respinse. 

6. În cazul în care întâmpinați provocări în procesul de înscriere, vă adresăm 

rugămintea de a citi cu atenție instrucțiunile. Dacă provocările persistă, vă 

recomandăm să ne contactați prin utilizarea adreselor de poștă electronică 

furnizate. 

 Asumarea achitării contravalorii tuturor cheltuielilor (cazare, masă, formare și 

certificare) susţinute de A.N.F.P. prin proiectul mai sus menţionat în situaţia 

neprezentării din motive nejustificate la cursul selectat; 

 Asumarea respectării măsurilor instituite la nivel național și local în vederea 

prevenirii răspândirii COVID-19 pe întreaga durată de desfășurare a sesiunii de 

formare la care participă. 

 

 

 Modulul de formare generală în domeniul prelucrării datelor cu caracter 

personal se adresează unui număr de aproximativ 1000 persoane de la nivelul 

beneficiarilor și potențialilor beneficiari FESI, ce vor fi implicate în prezent sau în 

viitor în dezvoltarea, implementarea și/sau gestionarea proiectelor finanțate din 

aceste fonduri, cu durata de 5 zile - de luni până vineri, (50 grupe) 

programate în perioada iunie 2021- decembrie 2022. 
 

 Modulul de formare profesională specializată și certificată ANC în domeniul 

prelucrării datelor cu caracter personal se adresează unui număr de aproximativ 

200 de persoane responsabile cu protecția datelor cu caracter personal de la nivelul 

beneficiarilor și potențialilor beneficiari FESI, cu durata de 8 zile – structurat în trei 

etape, respectiv 5 zile (de luni până vineri) – prima parte, experiența/ pregătire 

practică (120 ore) la un interval de șase săptămâni de la încheierea primelor 5 zile – 

a doua parte și 3 zile (de luni până miercuri) a treia parte, (10 grupe), programate în 

perioada martie 2022 – august 2022. 

 


