
 
 

Anexa 1 

DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL1 

FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ (FRDS) colectează și prelucrează date cu 
caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 
acestor date. 

Prin acest document, FRDS informează persoanele vizate ale căror date sunt colectate cu privire 
la modul în care sunt utilizate aceste date și despre drepturile care li se cuvin. 

 
a) Date de contact: 
FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ   
Adresa: București, sector 3, str. Eugeniu Carada, nr. 1, et.3  
Telefon / Fax: 004 021 315 34 15; 004 021 315 34 40  
 
b) Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor: 
E-mail: office@frds.ro 
Adresa București, sector 3, str. Eugeniu Carada, nr. 1, et.3 
 
c) Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal 
 
FRDS  colectează date cu caracter personal, pe care le poate prelucra în scopuri precum 
implementarea tehnică, implementarea financiară (plata) și monitorizare pentru Programul 
Dezvoltare Locală, raportare, recuperare debite, precum și cea de monitorizare a sustenabilității  
pentru Programul RO10. 

 Astfel, prelucrarea datelor personale se realizează fără a fi limitativ, pentru următoarele: 

• primirea cererilor de finanțare; 

• verificarea cererilor de finanțare; 

• selectarea proiectelor pentru finanțare; 

• stabilirea obligațiilor contractuale; 

• efectuarea vizitelor pe teren; 

• verificarea procedurilor de atribuire efectuate de beneficiari; 

• raportarea progresului măsurilor; 

• autorizarea plății către beneficiari; 

• efectuarea plății către beneficiari; 

• înregistrarea angajamentelor de plată și a plăților; 

• managementul informatic al plăților realizate către beneficiarii proiectelor; 

• informare și promovare a Programului Dezvoltare Locală. 

Temeiul prelucrării este constituit din cererea de finanțare, contractul de finanțare și prevederile 
legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu cererea de 
finanțare, contractul de finanțare, și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste 
date către autorități publice, terți sau împuterniciți. 

d) Destinatari ai datelor cu caracter personal 

În fluxul de procesare și stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, după caz, 
următoarelor categorii de destinatari: 

                                                            
1 Se completează de către reprezentanții legali ai PP și ai fiecărui partener, după caz  



 
 

• Furnizori, prestatori, terți sau împuterniciți implicați în mod direct sau indirect în procesele 
aferente scopurilor mai sus menționate (furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de consultanță 
etc.), 

• Operatori, titulari de drepturi, autorități publice abilitate de lege sau față de  care FRDS are 
obligația raportării,  în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice conferite de legislația națională și 
europeană,  

• Donatorul public, în scopul monitorizării și controlului privind Programele RO10 și Dezvoltare 
Locală. 

e) Transferul datelor în afara țării 

Datele dumneavoastră ar putea fi transferate în exteriorul țării către Oficiul Mecanismului 
Financiar, conform legislației aplicabile. 

f) Perioada stocării datelor 

Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai atât timp cât este necesar, luând 
în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale, respectiv a 
scopului, și (plus) termenele de sustenabilitate și păstrare prevăzute de dispozițiile legale în 
materie, și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime 
ale altor persoane). 

g) Drepturile persoanei vizate 

Persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt colectate de FRDS au următoarele 
drepturi, conform legislației în domeniu: 

• dreptul de acces; 

• dreptul la rectificarea datelor; 

• dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat"); 

• dreptul la restricționarea prelucrării; 

• dreptul la portabilitatea datelor; 

• dreptul la opoziție; 

• drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri; 

• dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare; 

• dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu 
caracter personal; 

• dreptul la o cale de atac judiciară; 

• dreptul de a fi notificat de către operator. 

Prin prezenta, declar că am fost informat de către FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ 
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

Reprezentant Legal 

 

Calitate………………………………………………… 
 
(Nume/prenume)....................................... 
 
Semnatura………………….. 
 
Ștampilă……………………… 
 
Data ....................................... 



 
 

 
 

Anexa 8 a 
  

EXPERIENȚA RELEVANTĂ A PARTENERULUI  
ÎN DOMENIUL PROIECTULUI2 

 
I. Date generale 

 
Denumire partener  

 

 

Obiectul de activitate al organizaţiei (conform documentelor de înfiinţare) 

 

 

Reprezentantul legal al organizației 

 

Nume, prenume, funcție 

 
II. Experiență relevantă a partenerului în domeniul proiectului  
 

Aţi mai beneficiat de finanțări din alte surse publice (naționale, europene, granturile SEE & 
Norvegiene etc.) sau private sau ați desfășurat activități (servicii) similare din bugetul propriu, în 
ultimii 7 ani, înainte de data depunerii prezentei cereri de finanţare? 

☐ Da 

☐ Nu 

Dacă da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru proiectele și/sau activitățile 
(serviciile) derulate în ultimii 7 ani, care sunt relevante pentru a susține experiența 
anterioară a partenerului în domeniul / aria de intervenție a proiectului3. 
 

Titlul şi numărul de referinţă al proiectului4: 

Stadiul implementării proiectului Completaţi, după caz, cu: „finalizat”, „în curs de implementare” 
 

Obiectivele proiectului Completaţi cu o scurtă descriere a proiectului, a activităţilor 
realizate/în curs de realizare 

Rezultate obţinute Completaţi cu rezultatele obţinute, atât pentru proiectele 
finalizate, cât şi pentru cele în curs de implementare 

Valoarea proiectului (euro) Completaţi cu valoarea totală a proiectului, menţionându-se 

                                                            
2 Se va completa de către fiecare partener (versiunea în limba română de către partenerii din România, 
respectiv versiunea în limba engleză de către partenerii din Statele Donatoare). 
3 A se vedea criteriul de evaluare nr. 4.2 “Experiența partenerilor și capacitatea tehnică de implementare” din 
grila de evaluare de conținut a proiectelor 
4 Multiplicați tabelul, potrivit numărului de proiecte 



 
 

separat cuantumul finanţării nerambursabile 
Rolul în proiect Solicitant/Partener 

Buget gestionat (euro) Completați valoarea bugetului gestionat în calitate de 
solicitant/partener 

Sursa de finanţare Indicaţi sursa de finanţare (ex: buget de stat, buget local, surse 
externe nerambursabile), denumirea organizaţiei finanţatoare 
şi a autorităţii contractante 

 

 

Denumirea activității (serviciului)5: 

 

Perioada derulării Completaţi perioada derulării activității / furnizării serviciului 
respectiv 
 

Descriere Furnizați o descriere a activităţii/serviciului respectiv, de natură 
să demonstreze experiența dvs anterioară în domeniul / aria 
de intervenție a proiectului 

Rezultate obţinute Completaţi rezultatele obţinute, atât pentru activitățile 
finalizate, cât şi pentru cele în curs de implementare 

Bugetul alocat activității în 
perioada de derulare 

Completați bugetul alocat activității 

 

 

Reprezentat legal al partenerului 

Nume, funcție, semnătură, ștampilă organizație 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
5 Multiplicați tabelul, potrivit numărului de activități/ servicii 



 
 

 
 
 

Anexa 10 

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE6 

 

Subsemnatul/a ______________, posesor al CI seria _______, nr. _________, eliberată de 
_______, CNP _____________/ paşaport nr. ___________, eliberat de ____________ la data de 
________, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria 
răspundere că: 

 

1. Dețin calitatea de (reprezentant legal / împuternicit) al .........................................., persoana 
juridică constituită conform legislatiei in vigoare, cu sediul social în ............................................, 
entitate care are rolul de [a se completa PP/partener] în cadrul proiectului “…………….”, depus 
spre finanțare în cadrul apelului de propuneri de proiecte “Creșterea incluziunii și abilitarea 
romilor”; 

2. În vederea exercitării calității mele de reprezentant legal, în raporturile cu FRDS voi folosi 
specimenul de semnătură de mai jos, pentru toate documentele proiectului depus în cadrul 
apelului de propuneri de proiecte “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”. 

3. Organizația .................................. (PP/Partenerul) este o  entitate cu personalitate juridică, 
constituită conform legislaţiei naţionale relevante în vigoare; 

4. Informaţiile și documentele prezentate în cadrul aplicației sunt veridice şi corespund în 
totalitate realităţii; 

5. Declar pe propria răspundere că organizația: 

☐ Nu este înregistrată în scopuri de TVA  

   SAU 

☐ Este înregistrată în scopuri de TVA (certificat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA)  

și mă angajez să notific FRDS cu privire la orice modificare a situației, în maxim 10 (zece) zile 
de la data producerii modificării. 

6. La data depunerii Cererii de finanţare nu înregistrez obligații de plată a impozitelor, taxelor 
şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetul de stat sau către bugetul autorităţilor publice 
locale. 

7. Activităţile şi cheltuielile eligibile ale proiectului nu au fost și nu sunt finanţate în prezent, 
parţial sau în totalitate, din fonduri nerambursabile comunitare sau asimilabile sau din alte surse 
publice. În acest caz, înțeleg că finanţarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este 
descoperit pe parcursul implementării, finanţarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi 
recuperate. 

8. Activitățile proiectului nu constituie obligație de asigurare a sustenabilității proiectelor 
anterior finanțate prin Programul RO10 “Copii și tineri în situații de risc și inițiative locale și 
regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale”, finanțat din 
Granturile SEE 2009-2014. 

9. Organizația (PP/Partenerul) nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii 
anterioare a Oficiului/Comitetului Mecanismului Financiar privind declararea unui ajutor ca fiind 
ilegal şi incompatibil cu piaţa comună. 

10. Organizația (PP/Partenerul) nu se află în dificultate financiară, în procedură de insolvenţă, 
faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţii sau 

                                                            
6 Se completează de PP şi de fiecare din partenerii naționali, dacă proiectul se derulează în parteneriat. 



 
 

nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia 
sau de reglementările naţionale.  

11. Reprezentantul legal al organizației (PP/Partener) nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu 
valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, 
corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul 
intereselor financiare ale Uniunii Europene, României sau Mecanismelor Financiare SEE și 
Norvegian. 

12. Reprezentantul legal al organizației nu a comis în conduita sa profesională greşeli grave, 
demonstrate prin orice mijloace.  

13. Reprezentantul legal al organizației nu este subiectul unui conflict de interese. 

[Punctul de mai jos se completează doar de către PP entități publice ce au ca parteneri ONG-
uri, în celelalte cazuri eliminându-se acest paragraf:] 

14. În calitate de reprezentant legal al PP declar că pe tot parcursul derulării procesului de 
publicitate, identificare şi selecţie a partenerului/partenerilor …………………….. în vederea 
pregătirii şi depunerii spre finanţare a proiectului au fost respectate prevederile legale aplicabile. 
În cazul în care proiectul este selectat spre finanțare, voi furniza OP spre verificare, în etapa de 
contractare, documentația aferentă procesului de selecție, iar în cazul în care se va constata 
încălcarea prezentei declarații, înțeleg că finanţarea nu va fi acordată. 
 

[Punctele de mai jos se completează doar de către PP, în cazul partenerilor eliminându-se 
aceste paragrafe:] 

15. PP este direct responsabil de pregătirea şi managementul proiectului şi nu acţionează ca 
intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat. 

16. În calitate de reprezentant legal al PP, declar că toate informațiile furnizate în dosarul 
proiectului sunt veridice și corespund realității. Varianta electronică a dosarului proiectului este 
identică cu cea fizică și poate fi accesată de pe dispozitivul de stocare electronică a datelor. 

 

 

 

Reprezentant Legal 

 

Funcția ………………………………………………… 

 

(Nume/prenume)....................................... 

 

Semnătura………………….. 

 

Ștampilă……………………… 

 

Data ....................................... 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


