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ACORD DE PARTICIPARE și 
CONSIMȚĂMÂNT PENTRU PRELUCARE DATE CU CARACTER PERSONAL 

 

I. Introducere 

Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) în parteneriat cu Ministerul Muncii Și Solidarității 
Sociale implementează proiectul  „Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin 
sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” – Cod proiect 129872, proiect 
cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020, Axa Prioritară 1 – 
IP14/2019.  

Unul din obiectivele proiectului vizează standardizarea procesului de evaluare a competențelor 
profesionale dobândite în alte contexte decât cel formal, prin dezvoltarea unei platforme de evaluare 
on-line cu instrumente de evaluare standardizate atât pentru evaluarea teoretică cât și pentru 
evaluarea practică.  

Certificarea competențelor profesionale dobândite în alte contexte decât cel formal este procesul prin 
care o entitate autorizată în acest sens prin prerogative legale evaluează, validează și recunoaște că o 
persoană a demonstrat și deține competențe profesionale specifice unei ocupații/calificări, raportat 
la un standard ocupațional. 

La nivelul proiectului echipe de experți formate din specialiști din piața muncii și din domeniul 
educației și formării profesionale vor dezvolta instrumente de evaluare a competențelor profesionale 
pe bază de rezultate ale învățării pentru un număr total de 30 de ocupații. 

În vederea testării validității și fiabilității instrumentelor înainte de a fi introduse în mod formal în 
sistemul de evaluare și certificare, este necesară aplicarea acestora pe un eșantion pilot.  

Participarea dvs. la această testare presupune: 

- Susținerea unei testări scrise (online sau face-to-face) 
- Asistarea activității dumneavoastră de la locul de muncă de către doi experți contractați de 

către ANC în vederea verificării fidelității instrumentelor de evaluare raportate la 
competențele și rezultatele învățării definite la aceast moment doar din perspectivă teoretică. 
 
II. Confidenţialitate – informaţii privind protecţia datelor personale 

Datele dvs. personale colectate prin acest formular (Anexa 1) sunt necesare în vederea raportării 
rezultatului procesului de testare și validare a instrumentelor către Autoritatea de Management a 
Programului Operațional Capacitate Administrativă, respectiv către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației (MDLPA). 

Datele dvs. personale nu vor fi utilizate sau divulgate de către ANC unei alte instituții sau organizații.  

Datele dvs. personale  vor fi procesate, agregate în vederea raportării și nu vor fi utilizate de sine 
stătător.  

Datele dvs. personale  au rolul de a valida conformitatea și realitatea eșantionului utilizat în testarea 
reală a instrumentelor de evaluare de competențe profesionale și neavând niciun impact asupra vieții 
dumneavoastră profesionale. 

Informaţiile personale şi opiniile exprimate în cadrul acestui exercițiu  vor rămâne confidenţiale. 
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Întreaga echipă a proiectului este obligată să respecte clauzele de confidenţialitate privind protecţia 
datelor personale şi beneficiază de formare în acest sens. 

 

 

III. Informaţii privind utilizarea rezultatelor testării 

Rezultatele testării vor fi notate şi vor fi utilizate în elaborarea recomandărilor de îmbunătățire a 
instrumentelor de evaluare a competențelor profesionale dobândite în mediul non-formal și/sau în 
susținerea validării acestora.  

 

IV. Acord participare și consimțământ 

Bifând căsuţa de mai jos, prin prezenta, confirm că am citit și am fost informat cu privire la testarea 
pilot a instrumentelor de evaluare și îmi exprim acordul pentru participarea la testare și pentru 
colectarea, utilizarea și protecția datelor mele personale.  

 

SUNT DE ACORD  

 

 

Nume și prenume: .................................................................. 
 
Semnătură: ............................................................................. 
 
Data completării: .................................................................... 
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Anexa 1  

Testarea instrumentelor de evaluare a competențelor profesionale dobândite în mediun non-
formal pe bază de rezultate ale învățării pentru ocupația ……………………………………………………… 

 

Nume:   

Prenume:   

Serie și număr carte identitate:  

Vârstă:  

Status pe piața muncii              Angajat 

             Somer 

             Anterprenor /liber profesionist 

Studii/pregătire profesională în 
domeniul ocupației  

             DA  

             NU 

Dacă răspunsul este DA vă rugăm să precizați mai jos care 
sunt studii/ programele de formare la care ați participat 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

Experiență profesională în domeniul 
ocupației  

             DA  

             NU 

Dacă răspunsul este DA vă rugăm să precizați mai jos 
experiența profesională 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 


