
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 
2014-2020 
VESTART – Arta antreprenoriatului 
POCU/82/3/7/105729 

 

 

  

 

Având în vedere că din 25 mai 2018, ne vom alinia la standardele europene în vigoare 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera lor circulaţie, stipulate în 

Regulamentul (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 (Regulamentul general privind protecţia datelor) 

 

Metodologia de selecţie a grupului ţintă în cadrul proiectului „VESTART - Arta 

Antreprenoriatului”, POCU/82/3/7, Cod MySMIS 105729, se modifică după cum urmează: 

  

Art. 1 CAP. III PROTECŢIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA 
DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

 

„Art. 4  (1) În conformitate cu prevederile 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 (Regulamentul 

general privind protecţia datelor), liderul de proiect şi partenerul acestuia prelucrează datele cu 

caracter personal ale persoanelor care fac parte din grupul ţintă, cu respectarea principiilor 

menţionate în continuare, în cadrul proiectului „VESTART - Arta Antreprenoriatului”, 

POCU/82/3/7, Cod MySMIS 105729, în scopul derulării activităţilor specificate în cererea de 

finanţare şi implementării proiectului menţionat.  

(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automatizate şi 

manuale, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, 

confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.  

(3) Informaţiile cu caracter personal prelucrate de către liderul de proiect/partener pot fi 

dezvăluite următorilor destinatari: către Autoritatea de Management POCU – AMPOCU/ 

Organismul Intermediar – OI POCU delegat, în scopul verificărilor necesare şi monitorizării 

proiectului menţionat, autoritățile/instituțiile statului (cu titlu exemplificativ, nu limitativ, AJPIS), 

ca urmare a unor obligaţii legale ale liderului de proiect/partenrului, precum şi către partenerii 

contractuali ai USAMVBT/ S.C. DAST TRAINING CENTER S.R.L.  

(4) Furnizarea datelor personale are caracter obligatoriu, fără aceste date liderul de 

proiect şi partenerul acestuia se află în imposibilitatea de a întocmi documentelor necesare 

înscrierii/includerii persoanelor în grupul ţintă al proiectului „VESTART - Arta 

Antreprenoriatului”, POCU/82/3/7.  

.  
Art. 5 (1) Datele cu caracter personal în cadrul proiectului „VESTART - Arta 

Antreprenoriatului”, POCU/82/3/7, Cod MySMIS 105729 sunt: 
a) prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată ("legalitate, 

echitate şi transparenţă"); 
b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-

un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în 
interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice nu 
este considerată incompatibilă cu scopurile iniţiale;  

c) adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care 
sunt prelucrate ("reducerea la minimum a datelor"); 
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d) exacte şi, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate 
măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt 
inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau 
rectificate fără întârziere ("exactitate"); 

e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care 
nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; 
datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care 
acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de 
cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a 
măsurilor de ordin tehnic şi organizatoric adecvate prevăzute în Regulamentul (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 (Regulamentul general privind protecţia datelor), în vederea garantării 
drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate ("limitări legate de stocare"); 

f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter 
personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva 
pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau 
organizatorice corespunzătoare ("integritate şi confidenţialitate"). 

 
a) LEGALITATEA PRELUCRĂRII  
 
Liderul de proiect/partenerul recunoaște şi respectă dreptul la viată intimă, familială şi 

privată, prelucrarea datelor cu caracter personal   desfășurând-se în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 

Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una 
dintre următoarele condiţii: 

a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter 
personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice; 

b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată 
este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de 
încheierea unui contract; 

c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine 
liderului de proiect/partenerului; 

d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau 
ale altei persoane fizice; 

e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes 
public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit liderul de 
proiect/partenerul; 

f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de liderul de 
proiect/partener sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele 
sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea 
datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil. 
Litera (f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorităţi 

publice în îndeplinirea atribuţiilor lor.  
 
b) RESPONSABILITATEA 
 
Liderul de proiect/partenerul este responsabil pentru datele cu caracter personal aflate 

sub controlul său, precum şi pentru datele transferate către terţi. 
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Liderul de proiect/partenerul utilizează datele cu caracter personal ale persoanelor 
vizate prin mediul unei baze de date alcătuite din informaţii obţinute direct de la persoanele 
vizate  prin consimţământul acestora şi informaţii furnizate de orice sursă externă autorizată 
de lege. 
    

c) LEGITIMITATEA SCOPULUI COLECTĂRII 
 
Persoanele vizate – persoanele care fac parte din grupul ţintă al proiectului, vor fi 

informate asupra categoriilor de date care sunt prelucrate, scopul prelucrării precum şi 
consecinţele refuzului acestora de a furniza  liderului de proiect/partenerului datele solicitate. 

Colectarea datelor cu caracter personal în scopul derulării activităţilor specificate în 

cererea de finanţare şi implementării proiectului „VESTART - Arta Antreprenoriatului”, 

POCU/82/3/7, Cod MySMIS 105729 poate fi realizată în scris, oral sau în formă electronică,   

într-un limbaj uşor accesibil pentru persoanele vizate.  

 
d) CONSIMŢĂMÂNTUL 
 

Orice prelucrare de date cu caracter personal, poate fi efectuată numai dacă persoana 

vizată (potențial cursant/absolvent al programului de formare antreprenorială) şi-a dat 

consimţământul în mod expres şi neechivoc, conform Anexei 2. 

 
e) LEGITIMITATEA STOCĂRII 
 
Liderul de proiect/partenerul se obligă să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea 

datelor cu caracter personal de o manieră exactă, completată şi actualizată, pentru realizarea 
scopurilor pentru care acestea au fost colectate. 

Datele inexacte sau incomplete vor fi rectificate sau eliminate din evidenţa curentă. 
Datele cu caracter personal vor fi stocate pe toată durata implementării/sustenabilităţii 

proiectului „VESTART - Arta Antreprenoriatului”, POCU/82/3/7, Cod MySMIS 105729, în 

acord şi cu termenele legale de arhivare, cu respectarea drepturilor persoanei vizate, 

reglementate conform prevederilor legale.  

În urma verificărilor periodice, datele cu caracter personal deţinute de liderul de 

proiect/partener, care nu mai servesc realizării scopurilor sau îndeplinirii unor obligaţii legale, 

vor fi distruse sau transformate în date anonime într-un interval de timp rezonabil, potrivit 

procedurilor stabilite de lege şi cu respectarea termenele legale de arhivare. 

 
f) SECURITATEA PRELUCRĂRILOR 
 
Liderul de proiect/partenerul au obligaţia de a lua toate măsurile tehnice şi 

organizatorice necesare pentru asigurarea unui nivel de protecţie şi de securitate adecvat, în 
cadrul operaţiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal, în următoarele scopuri: 
pentru a limita accesul la bazele de date, care este permis numai persoanelor autorizate, 
pentru a interzice copierea datelor în afara locurilor în care sunt gestionate, în general, pentru 
a împiedica orice circulaţie necontrolată a datelor.  

(2) În legătură cu prelucrarea datelor cu  caracter personal, în baza condiţiilor 

specificate în Regulamentul (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 
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abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), vă puteţi 

exercita oricare dintre următoarele drepturi: 

➢ dreptul la acces la datele cu caracter personal; 
➢ dreptul la rectificare; 
➢ dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) cu excepţia situaţiilor 

prevăzute expres de lege/ contractul de finanţare nr. POCU/82/3/7/105729 şi 
anexele sale;  

➢ dreptul la restricţionarea datelor; 
➢ dreptul la portabilitatea datelor; 
➢ dreptul la opoziţie, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile legale; 
➢ dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea 

automată, inclusiv crearea de profiluri; 
➢ dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 
 

Art. 2  Se înlocuieşte Anexa 2 – Acordul de utilizare a datelor personale/Nota de 
informare, conform modelului ataşat prezentei. 

  Art. 3 Celelalte prevederi ale Metodologiei de selecţie a grupului ţintă în cadrul 
proiectului „VESTART - Arta Antreprenoriatului”, POCU/82/3/7, Cod MySMIS 105729, 
rămân neschimbate. 

Prezenta, împreună cu anexa 2 se publică pe site-ul http://vestart.ro la secţiunea  
„Descarcă”. 
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Anexa 2 

ACORD DE UTILIZARE A DATELOR PERSONALE 

 

 

Subsemnatul/(a) _______________________________________________, declar că 
sunt de acord ca datele mele personale transmise prin documentele necesare 
înscrierii/includerii în grupul ţintă al proiectului „VESTART - Arta Antreprenoriatului”, 
POCU/82/3/7, Cod MySMIS 105729, să poată fi utilizate și prelucrate de către Universitatea 
de Științe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 
Timișoara cât și de către partenerul S.C. DAST TRAINING CENTER S.R.L. înregistrat la 
A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 30699, în sensul desfășurării tuturor acțiunilor care decurg din 
înscrierea mea în lista de selecție a potențialilor participanți la cursul de formare 
antreprenorială în cadrul proiectului „VESTART - Arta Antreprenoriatului”, POCU/82/3/7, 
Cod MySMIS 105729, în conformitate cu prevederile 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 (Regulamentul 
general privind protecţia datelor). De asemenea sunt de acord şi cu furnizarea datelor mele cu 
caracter personal către Autoritatea de Management POCU – AMPOCU/ Organismul 
Intermediar – OI POCU delegat, în scopul verificărilor necesare şi monitorizării proiectului 
menţionat, autoritățile/instituțiile statului (cu titlu exemplificativ, nu limitativ, AJPIS), ca urmare 
a unor obligaţii legale ale USAMVBT/ S.C. DAST TRAINING CENTER S.R.L., precum şi către 
partenerii contractuali ai USAMVBT/ S.C. DAST TRAINING CENTER S.R.L. 

 

 

       Data:                                 Semnătura:  
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INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României” din Timişoara, cu sediul în Timişoara, Calea Aradului nr. 119, judeţul Timiş, cod 

poştal, 300645, denumită în continuare USAMVBT, reprezentată legal de Rector Prof.univ.dr. 

Popescu Cosmin, şi partenerul  S.C. DAST TRAINING CENTER S.R.L. cu sediul în Timişoara,  

Str. Simion Bărnuţiu, , Nr. 62, Etajul 7, Ap. 7, Municipiul Timişoara, Cod poştal 300303, 

Judeţul Timiş, reprezentată legal de Administrator Berţi Ştefan, prelucrează datele 

dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale în materie de 

prelucrare a datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.  

Conform cerinţelor 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 (Regulamentul general privind protecţia 

datelor), USAMVBT şi S.C. DAST TRAINING CENTER S.R.L. au obligaţia de a administra în 

condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale care îi sunt furnizate 

de către dumneavoastră (nume, prenume, cod numeric personal, serie şi număr de carte de 

identitate, imagine, domiciliu/reşedinţă/localizare geografică, gen, număr de telefon/e-mail, 

situaţia pe piaţa forţei de muncă, nivel de educaţie, persoană dezavantajată, starea de 

sănătate, precum și orice alte date stabilite de legislația în vigoare şi impuse de contractul de 

finanţare nr. POCU/82/3/7/105729 şi anexele sale). 

Scopul colectării datelor este derularea şi implementarea proiectului „VESTART - Arta 
Antreprenoriatului”, POCU/82/3/7, Cod MySMIS 105729. 

 

Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal pentru scopul menţionat 

anterior, are ca temei: 

➢ o obligaţie legală a  USAMVBT/ S.C. DAST TRAINING CENTER S.R.L. ce 
decurge din contractul de finanţare nr. POCU/82/3/7/105729 şi anexele sale; 

➢ aplicarea 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 (Regulamentul 
general privind protecţia datelor). 

 
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru completarea tuturor 

documentelor necesare înscrierii/includerii în grupul ţintă al proiectului „VESTART - Arta 
Antreprenoriatului”, POCU/82/3/7, Cod MySMIS 105729. Refuzul dvs. determină 
neînscrierea în grupul țintă al proiectului. 
  Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Universitatea de Științe 
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara 
cât și de către S.C. DAST TRAINING CENTER S.R.L. şi sunt comunicate următorilor 
destinatari: 

➢ Autoritatea de Management POCU – AMPOCU/ Organismul Intermediar – OI 
POCU delegat, în scopul verificărilor necesare şi monitorizării proiectului 
menţionat; 
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➢  autorităţilor/instituţiilor statului (cu titlu exemplificativ, nu limitativ, AJPIS), ca 
urmare a unor obligaţii legale ale USAMVBT/ S.C. DAST TRAINING CENTER 
S.R.L. şi în realizarea interesului dumneavoastră legitim; 

➢ partenerilor contractuali ai USAMVBT/ S.C. DAST TRAINING CENTER S.R.L.; 
 
Datele personale vor fi stocate pe toată durata implementării/sustenabilităţii proiectului 

„VESTART - Arta Antreprenoriatului”, POCU/82/3/7, Cod MySMIS 105729, în acord şi cu 

termenele legale de arhivare. 

În legătură cu prelucrarea datelor cu  caracter personal, în baza condiţiilor specificate 

în Regulamentul (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 (Regulamentul general privind protecţia datelor), vă puteţi 

exercita oricare dintre următoarele drepturi: 

➢ dreptul la acces la datele cu caracter personal; 
➢ dreptul la rectificare; 
➢ dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) cu excepţia situaţiilor 

prevăzute expres de lege/ contractul de finanţare nr. POCU/82/3/7/105729 şi 
anexele sale;  

➢ dreptul la restricţionarea datelor; 
➢ dreptul la portabilitatea datelor; 
➢ dreptul la opoziţie, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile legale; 
➢ dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea 

automată, inclusiv crearea de profiluri; 
➢ dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 
 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi 

semnată către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele 

Mihai I al României” din Timişoara, cu sediul în Timişoara, Calea Aradului nr. 119, judeţul 

Timiş, cod poştal, 300645, în atenţia Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal 

desemnat pe proiectul „VESTART - Arta Antreprenoriatului”, POCU/82/3/7, Cod MySMIS 

105729, în persoana d-lui Stanciu Sorin precum şi la adresa de e-mail 

sorinmstanciu@yahoo.com. 

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi 
cât mai curând posibil. 

 
     Data:                              Semnătura:  

 

 

                                                                      


