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INFORMARE  

privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților la Modulele de formare în 
domeniul prelucrării datelor cu caracter personal 

din cadrul proiectului ”Instruire orizontală în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal 
pentru beneficiarii FESI” cod 1.1.114, cu privire la aplicarea și respectarea prevederilor 

Regulamentul (UE) 2016/679, precum și a legislației naționale în materie 
 
 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) implementează în perioada 01.08.2019 - 31.01.2023 în 
calitate de beneficiar proiectul ”Instruire orizontală în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal 
pentru beneficiarii FESI” cod 1.1.114. Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
(FEDR), Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020. 
 
Obiectivul general: este reprezentat de consolidarea capacității beneficiarilor implicați în gestionarea FESI de 
a implementa proiecte și gestiona fonduri europene nerambursabile. 
Obiectivul specific: este reprezentat de consolidarea capacității beneficiarilor implicați în gestionarea 
fondurilor ESI 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. 
 
În perioada iunie 2021– noiembrie 2022 este propusă organizarea și derularea următoarelor module de formare 
în domeniul specific al prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu graficul activităților din 
cererea de finanțare: 
 
-Modulul de formare generală în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, prima sesiune de formare 
este propusă a începe în luna iunie 2021 și se va finaliza în luna noiembrie 2022. 
-Modulul de formare profesională specializată și certificată A.N.C./ M.M.J.S./ M.E.N. în domeniul prelucrării 
datelor cu caracter personal, prima sesiune de formare este propusă a începe în luna martie 2022 și se va 
finaliza în luna iulie 2022. 
 
În temeiul art. 12 și având în vedere prevederile art. 13 din Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), 
  
Agenția Națională a Funcționarilor Publici, cu sediul în Bld. Mircea Vodă, nr. 44, Tronson III, sector 3, 
București, cod poștal 030669, tel. 0374112714, fax: 0213124404, cod fiscal 12979825, în calitate de 
operator de date cu caracter personal, reprezentată legal de PREȘEDINTE, cu rang de Secretar de Stat, 
prin domnul FELIX-VASILE COZMA, pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă, vă aduce la 
cunoștință următoarele: 
 
I. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor: 

e-mail: dpo@anfp.gov.ro 
 

II.În vederea atingerii obiectivelor proiectului, precum și în cadrul derulării sesiunilor de formare în domeniul 

prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul proiectului, precum și a: 

- prevederilor contractului de finanțare nr. 1.1.114/ 18.09.2019,  
- prevederilor contractului de prestări servicii organizare cu nr. 12226/25.03.2021, S.C. BEST TRAVEL 

SOLUTIONS S.R.L. cu terț susținător  S.C.YESTERDAY HOTELS S.R.L, având calitatea de prestator, 

- prevederilor contractului de prestări servicii formare profesională 12209/25.03.2021 -  459/15.03.2021, 

S.C. FORMENERG S.A. având calitatea de prestator, 

este necesară prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal, furnizate Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici, pentru a fi utilizate exclusiv în scopuri legate de implementarea și monitorizarea 
proiectului mai sus-menționat prin contractul de prestări servicii nr. 12226/25.03.2021, precum și prin 
contractul de prestări servicii 12209/25.03.2021 -  459/15.03.2021 în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor 
asumate prin contractul de finanțare nr. 1.1.114/18.09.2019, inclusiv de către prestatorii de servicii, în 
vederea realizării activităților specifice contractului (raportare statistică/indicatori  
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program, documente justificative activități/plăți, activitatea de raportare către AMPOAT, etc.), conform 
prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 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 
(RGPD). 
 

1. Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza în 
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679, precum și cu respectarea legislației 
naționale în materie, în scopul exclusiv al implementării și monitorizării proiectului, respectiv pentru 
îndeplinirea obiectivelor acestuia, precum și în scop statistic. 

 
2. Datele cu caracter personal, așa cum sunt definite în Regulamentul (UE) 2016/679, vor fi prelucrate în 

acord cu legislația menționată pe toată perioada de derulare a proiectului, inclusiv pe perioada de 
verificare și urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul legal pentru care aceste date au 
fost furnizate. 
 

3. Datele cu caracter personal destinate raportărilor către finanțator, transmise prin intermediul 
sistemului electronic MySMIS 2014, vor fi colectate, prelucrate și stocate/arhivate în conformitate cu 
prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679, precum și cu respectarea legislației naționale în 
materie, în scopul exclusiv al implementării și monitorizării proiectului. 
 

4. În vederea respectării condițiilor de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului, 
coroborat cu necesitatea justificării realizării activităților de organizare și derulare a sesiunilor de 
formare, vă comunicăm faptul că se vor realiza fotografii exemplificative, ce vor fi colectate și 
înaintate împreună cu documentele aferente raportărilor transmise către finanțator, în conformitate 
cu prevederile contractului de finanțare nr. 1.1.114/ 18.09.2019.  
 

5. Datele cu caracter personal ale grupului țintă al proiectului, inclusiv fotografii și imagini video, vor fi 
utilizate în activitatea de diseminare de informaţii relevante și promovarea modulelor de formare 
organizat în cadrul proiectului ”Instruire orizontală în domeniul prelucrării datelor cu caracter 
personal pentru beneficiarii FESI” cod 1.1.114, doar cu informarea prealabilă a persoanelor vizate 
asupra scopului prelucrării, precum și obținerea prealabilă a consimțământului acestora, în 
condițiile legii. 

 
I.Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal precum și temeiul juridic al prelucrării: 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Denumirea activității Scopul prelucrării 
Date cu caracter 

personal solicitate 

Temeiul 
juridic al 

prelucrării 
datelor cu 
caracter 
personal 

1. Înscrierea la sesiunile 
de formare 

Participare la modulul de formare 
generală în domeniul prelucrării 
datelor cu caracter personal  
precum și la modulul de formare 
profesională specializată și 
certificată A.N.C./ M.M.J.S./ 
M.E.N. în domeniul prelucrării 
datelor cu caracter personal 

Participant: 
nume, prenume, 
funcție, adresă e-
mail, nr. telefon/fax, 
instituție 
angajatoare/direcție 
compartiment,  
semnătura 

Art. 6 alin. (1) 
lit. c) din 
Regulamentul 
(UE) 
2016/679 

2. Rambursarea 
cheltuielilor generate 
de desfășurarea 
sesiunilor de formare 
prin întocmirea de 
documente justificative 
(listă de prezență, listă 
date de contact, listă 
materiale promoționale, 
etc.). 

Date/informații ce vor fi utilizate 
exclusiv în scopuri legate de 
implementarea proiectului cod 
1.1.114, inclusiv de către 
prestatorii de servicii în vederea 
realizării activităților specifice 
contractului (raportare statistică/ 
indicatori program, documente 
justificative activități/plăți, 
activitatea de raportare către 
AMPOAT, etc.) 

Participant: 
nume, prenume, 
funcție deținută, 
instituție angajatoare, 
adresă instituție 
angajatoare, telefon 
mobil, telefon fix 
instituție, semnătură 

Art. 6 alin. (1) 
lit. c) din 
Regulamentul 
(UE) 
2016/679 

3. Completarea 
raportărilor către AM 
POAT, în calitate de 
finanțator  

Datele cu caracter personal 
destinate raportărilor către 
finanțator, transmise prin 
intermediului sistemului 

Toate datele cu 
caracter personal 
identificate și 

Art. 6 alin. (1) 
lit. c) din 
Regulamentul 
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electronic MySMIS 2014, vor fi 
colectate, prelucrate și stocate/ 
arhivate în conformitate cu 
prevederile Regulamentului (UE) 
nr. 679/2016 și cu respectarea 
legislației naționale în materie, în 
scopul exclusiv al implementării și 
monitorizării proiectului 

precizate la punctele 
1-2.  

(UE) 
2016/679 

 

 

II.Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal: 

 Personalul ANFP care realizează activităţi în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului şi ale 
contractului de finanţare, registratură, cabinet preşedinte şi conducerea instituţiei;  

 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin Autoritatea de Management a Programului 
Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020; 

 Autorități și instituții publice cu competenţe şi atribuții de gestionare, verificare și control în 
domeniul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile; 

 Prestatorul contractului de prestări servicii S.C. BEST TRAVEL SOLUTIONS S.R.L. cu terț susținător  
S.C.YESTERDAY HOTELS S.R.L  

 Prestatorul contractului de prestări servicii S.C. FORMENERG S.A. 

III.Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile 
utilizate pentru a stabili această perioadă: 
Perioada pentru care vor fi stocate și arhivate datele cu caracter personal menționate anterior sunt cele 
necesare îndeplinirii obligațiilor legale care revin ANFP prin art. 7 alin. 26 din contractul de finanțare nr. 
1.1.114/ 18.09.2019 și secțiunea III din Anexa nr. 4 la același contract, precum și prin obligațiile ce decurg 
din legislația aplicabilă gestionării proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă. 
 
Toate datele și informațiile vor fi colectate, prelucrate și stocate/ arhivate de către prestatorul menționat 
anterior, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679, precum și cu respectarea 
legislației naționale în materie, în scopul exclusiv al implementării și monitorizării proiectului, precum 
şi al îndeplinirii prevederilor contractului de finanţare. Datele și informațiile colectate de către prestatori 
vor fi înaintate către ANFP, în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale și legale ale acesteia. 

IV.Agenția Națională a Funcționarilor Publici nu intenționează să transfere datele dumneavoastră personale către 
o țară terță sau o organizație internațională. 

V.Participanții au dreptul de a solicita Agenției, în ceea ce îi privește accesul la datele cu caracter personal, 
rectificarea și portabilitatea datelor cu caracter personal. Dreptul la restricționarea, ștergerea sau dreptul 
de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal se va obține pentru acele categorii de date cu caracter 
personal care sunt prelucrate în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) din RGPD. 

VI.Atunci când prelucrarea se bazează pe art. 6 alin. (1) lit. a) sau pe art. 9 alin. (2) lit. (a) din RGPD, 
participanții au dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării 
efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. 

VII.Participanții au dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor 
cu Caracter Personal. 

VIII.În calitate de participant sunteți obligat să furnizați aceste date cu caracter personal, nerespectarea acestor 
obligații conducând la imposibilitatea participării dumneavoastră la sesiunile organizate în cadrul proiectului 
”Instruire orizontală în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal pentru beneficiarii FESI”, cod 
1.1.114. 

IX.Agenția nu deține și nu utilizează procese decizionale automatizate, incluzând crearea de profiluri așa cum 
este prevăzut la art. 22 din RGPD. 

 

În cazul în care Agenția Națională a Funcționarilor Publici intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter 
personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, va furniza persoanei vizate, înainte de 
această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare 
relevante, cu respectarea art. 12 din RGPD. 
  

Pentru mai multe detalii privind datele personale ce vor fi solicitate, colectate, stocate/ arhivate în cadrul 
organizării seminarului de lucru în cadrul proiectului ”Instruire orizontală în domeniul prelucrării datelor cu 
caracter personal pentru beneficiarii FESI” cod 1.1.114, ne puteţi contacta la adresa de e-mail: dpo@anfp.gov.ro.  

 
Vă mulţumim pentru interesul acordat! 


