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Regulament de desfășurare a programului
iScoala, etapa IV – Bursele „Ioana Rosetti”

în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Arad

Valabilitate: 06.09.2021 – 30.06.2022

Acest  regulament  prezintă  informații  referitoare  la  modul  de  desfășurare  a  programului  de
sponsorizare  a  școlilor în  vederea  acordarii  de  burse  sociale  si  de  performanță  elevilor  de
gimnaziu, organizat de Fundația Alber în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Arad.

Ce oferă Fundația Alber prin acest program?

În cadrul acestui program se vor acorda prin concurs sponsorizări unităților de învățământ gimnaziale
înființate  legal,  conform  Legii  educației  naționale  nr.  1/2011  consolidată  cu  modificările  și
completările  ulterioare,  desemnate  caștigătoare  în  cadrul  etapelor  anterioare  ale  concursului
iȘcoală, cu sediul în județul Arad.

Sponsorizarea va consta in maxim 150.000 lei pe scoala pe an scolar 2021-2022 si va putea fi folosita
pentru acordarea de burse sociale si de performanta elevilor si pentru organizarea de activitati  de
dezvoltare personala pentru copii.

Ce trebuie sa faca scoala?

Scoala trebuie sa formeze o echipa de proiect, sa intocmeasca documentele aferente proiectului, sa se
ocupe de implementarea proiectului( sa acorde si sa urmareasca folosirea burselor si sa organizeze
activitatile de dezvoltare personala). 

Care este scopul acestei initiative?

Scopul acestei initiative este reducerea abandonului școlar (burse sociale) și stimularea performanței
academice (burse de performanta).

Cum se va desfășura?

Prezentul  program  va  presupune  organizarea  unui  concurs  de  proiecte pe  platforma  online
https://www.fundatiaalber.ro/sponsorizare/sponsorizare-pe-termen-lung/.  Propunerile  de  proiect
expediate pe o altă cale decât prin intermediul acestei platforme online nu vor fi luate în considerare. 

Organizatorul  acestui  concurs  de  sponsorizare este  Fundația  Alber,  o  organizație  nonprofit  de
naționalitate  română  înregistrată  la  Registrul  Asociațiilor,  Fundațiilor  și  Federațiilor  sub  nr.
1/08.09.2017, având C.I.F. 38211102.

Mai  multe  informații  referitoare  la  activitatea  Fundației  Alber  puteți  găsi  pe  site-ul
www.fundatiaalber.ro  .  
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I. CONDIȚII GENERALE DE ÎNSCRIERE

I.1. Valoarea financiară a programului 

Valoarea totală a fondului disponibil este de 300.000 lei si un maxim pe proiect de 150.000 lei

I.2. Etapele de desfășurare a concursului 

a) Termenul de înscriere a proiectelor: 30 septembrie 2021 

b)Termenul de informare privind proiectele câștigătoare și necâștigătoare: 20 octombrie 2021.

c)Termenul de finalizare a proiectului: 30 iunie 2022

d)Termenul de transmitere a rapoartelor finale de activitate ( vezi model anexa 1):                       
28 februarie 2022 (pentru semestrul I) și 31 iulie 2022 (pentru semestrul II)

Decizia  juriului  este  finală  şi  irevocabilă.  Juriul  este  format  din  membrii  Consiliului  Director  a
Fundației Alber și un reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Arad.

Fundația Alber îşi rezervă dreptul de a renunţa la proiectele câştigătoare în cazul în care instituțiile
desemnate câştigătoare nu semnează contractul în decurs de două săptămâni de la primirea modelului
de  contract.  Ȋn  acest  caz,  va  fi  desemnat  câştigător  următorul  proiect  aflat  pe  lista  de  selecţie
(proiectul care întruneşte punctajul următor, în ordine descrescătoare). 

I.3. Condiții de derulare a proiectelor câștigătoare și modalitatea de sponsorizare 

Fiecare proiect  se  va desfăşura în baza unui  contract  de sponsorizare încheiat  între Fundația

Alber şi beneficiar.

Punerea  la  dispoziție  a  banilor  se  va  realiza  la  începutul  fiecarui  semestru (pentru  activitatea
semestrului anterior: ex.pt sem I a anului scolar 2021-2022 va fi luat in considerare sem 2 a anului
2020),  urmand  ca  scoala  sa  acorde  lunar  bursele  elevilor  admiși  în  program  si  sa  desfasoare
activitatile de dezvoltare personala. 

Raportul de execuție semestrial va trebui să conțină informații despre cum au fost utilizate fondurile
puse la dispozitie, dovedite cu documente justificative.

Instituțiile selectate vor permite evaluatorilor să aibă acces la documentele necesare. Proiectele vor fi
monitorizate și evaluate inclusiv prin vizite la fața locului de către reprezentanții Fundației Alber.

Instituțiile  câştigătoare  au  obligaţia  să  utilizeze  sponsorizările  primite  în  cadrul  acestui  concurs
exclusiv pentru implementarea proiectului depus în cadrul acestui concurs. 
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De asemenea, beneficiarul trebuie să se asigure că nu modifică destinaţia sponsorizarii primite în

cadrul proiectului, in caz contrar fiind obligat să restituie sumele obținute din sponsorizare și este

susceptibilă de plata unor daune-interese. 

I.4. Note

Toate  drepturile  de  proprietate  asupra  informaţiei  din  materialele  care  fac  parte  din  pachetul  de
aplicaţie aparţin organizaţiei aplicante. Fundația Alber îşi asumă să nu folosească informaţia oferită
prin această  aplicaţie,  decât  în cazul  instituțiilor  câştigătoare ale  concursului  şi  doar în  condiţiile
agreate şi detaliate în cadrul unui contract semnat de ambele părţi.

Prin completarea Formularului de aplicaţie în cadrul programului de sponsorizare, instituția acceptă
decizia consiliului de selecţie ca fiind finală şi irevocabilă. 

Consiliul director îşi asumă libertatea de a selecta ca parteneri ai programului, toate, unele sau nici
una din instituțiile aplicante, pe baza compatibilităţii dintre proiectele propuse cu scopul declarat al
acestui program. 

1.5. Procedura de prezentare a proiectelor in concurs

Acest concurs se desfășoară exclusiv pe platforma online: 
https://www.fundatiaalber.ro/sponsorizare/sponsorizare-pe-termen-lung/

Pentru a  înscrie  un proiect  este  necesar  să completați  formularul  de pe site.  Formularul  poate  fi
completat pe parcursul unei singure sesiuni. Butonul “Trimite” finalizează formularul şi îl trimite
către organizatori spre evaluare. Din momentul în care utilizatorul a accesat butonul “Trimite” nu va
mai putea face nici o modificare la proiectul depus. 

Formularul de aplicație de pe site va fi completat în limba română. 
Atenție: înainte de a apăsa pe butonul “Trimite”, vă rugăm să vă asigurați că ați completat formularul
cu toate informațiile necesare şi că ați ataşat toate anexele solicitate (detaliate şi în acest regulament 
in capitolele urmatoare).

Doar accesând butonul “Trimite”, propunerea de proiect va fi trimisă către organizatori spre 
evaluare.  După trimiterea formularului pe site, veţi primi o confirmare de primire la adresa de e-mail
înscrisă în aplicaţie. Participanții vor primi, așadar: 

- un e-mail de confirmare după trimiterea cu succes a aplicaţiei către organizatorii concursului
- un e-mail care va cuprinde decizia finală a membrilor Consiliului Director. E-mailul se va 

transmite tuturor participantilor, indiferent de rezultatul obtinut in cadrul concursului.
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O instituție aplicantă poate depune la o sesiune un singur proiect.

Dacă mai multe persoane din cadrul aceleiași instituții trimit propuneri de proiecte, atunci va fi luată
în  considerare  doar  prima  propunere de  proiect  primită  de  organizatori,  în  ordine  cronologică.
Următoarele aplicaţii sosite din partea aceleiaşi instituții nu vor fi luate în considerare.

II. CRITERII DE ELIGIBILITATE SI EVALUARE

II.1. Criteriile de eligibilitate a aplicantului 

Acest  concurs  este  destinat  institutiilor  de  invatamant  desemnate  caștigătoare  în  cadrul  etapelor
anterioare ale concursului  #iȘcoală, cu sediul în județul Arad, care desfășoară învățământ la nivel
gimnazial și anume:

1. Școala Gimnazială « Gabriel Brola,, Buteni

2. Școala Gimnazială „Lazăr Tâmpa” Almaș

3. Școala Gimnaziala ”Simonyi Imre” Satu-Nou

4. Școala Gimnazială ”Ilarion Felea » Arad

5. Școala Gimnazială nr. 2 Curtici

6. Școala Sfântul « Ierarh Nicolae » Arad

Criteriile de neeligibilitate a proiectului:

- Proiectele care nu se înscriu în domeniile şi cerințele acestui program;

- Proiectele care dau naștere unor conflicte de interese, în sensul în care reprezentații institutiei au un
interes financiar personal, direct sau indirect, prin implementarea proiectului ;

- Proiectele care au depăşit termenul limită de depunere;

- Proiectele care nu se adreseaza beneficiarilor din județul Arad

- Proiectele care nu sunt insotite de toate anexele

II.2. Eligibilitatea domeniilor și a grupurilor ţintă

Proiectul  se  adresează  instituțiilor  de  învățământ  gimnazial  și  are  ca  beneficiari  finali  elevii  și
familiile acestora. 
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II.3. Evaluarea proiectului

Proiectul va avea obligatoriu următoarea structură și va fi evaluat în funcție de următoarele criterii:

1. Definirea clară a nevoii identificate (maxim 5 puncte, maxim ½  pagină)
    -  Nevoia de acordare a burselor sociale si de performanta, dar si de realizarea de activitati de
dezvoltare  personala  este  justificata  prin  indicatori,  statistici  cu  privire  la  rezultatele  academice,
comportament, rata de absenteism, veniturile familiilor, bursele sociale acordate de primarie, etc

 
2. Istoricul instituției (maxim 4 puncte, maxim ½ pagină)

- descrierea proiectelor în care a fost/este implicată instituția 

3. Obiectivele proiectului și rezultatele urmărite (maxim 5 puncte, maxim 1 pagină)
- sunt  prezentate  obiectivele  specifice  și  măsurabile  (definite  în  timp  și  cu  rezultate

cuantificabile) pe care și le propune proiectul
- se prezinta modalitatea de acordare a burselor (de ex: bani, bunuri, alimente, vouchere, etc)
- se precizeaza tematica modulelor de dezvoltare personala (de ex: comunicare si roluri  in

echipa;  rezolvarea  de  probleme;  gestionarea  emotiilor;  tehnici  de  invatare;  voluntariat  –
teoretic si practic; etc), frecventa, in limita bugetului acordat de Fundatia Alber.

Exemple de obiective la semestrul I: 
a) X elevi vor primi burse sociale in valoare de y lei, pana la finalul semetrului I; 
b) X elevi vor înregistra o crestere a mediei scolare cu y puncte la finalul semestrului I fata

de semestrul precedent; 
c) X elevi participa la y module de dezvoltare personala pana la finalul semetrului I; 
d) X elevi cu media peste 9,00 vor primi burse de performanta in valoare de y lei, pana la

finalul semestrului I, etc

4. Beneficiarii vizați de proiect (maxim 5 puncte)
- Este mentionat numarul beneficiarilor si se face descrierea lor pe scurt. 
- Se completeaza pentru fiecare elev în parte fișa de înscriere în proiect utilizând: 

 Anexa 2 – „Fișa individuală de înscriere a beneficiarului în proiect”
 și 

 Anexa 3 – „Acord GDPR parinte sau tutore minor burse” la prezentul
regulament.

Note:     

Conditiile de acordare a burselor in semestrul I:

- Bursele  sociale   se  acorda  elevilor  proveniti  din  familii  care  primesc  ajutor  social  de  la
primarie sau au un venit net pe membru de familie sub 500 lei/luna sau au mai mult de patru
frati/surori sau sunt familii monoparentale.
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- Bursele  de  performanta   se  acorda  elevilor  cu  media  peste  nota  9,00  sau  calificativul

„foarte  bine” aferente  semestrului  scolar  anterior. Se  prezinta  rezultatele  activitatilor
extrascolare, acolo unde este cazul.

- Un elev poate sa beneficieze de ambele tipuri de burse.
- Pentru buna desfasurare a  proiectului  recomandam ca beneficiarii  sa  provina din aceeasi

clasa.

Conditiile de continuare a acordarii a burselor sociale in semestrul II:

- Numarul de absente nemotivate sa nu depaseasca 10 absente/semestrul I
- Participarea la minim 10 de ore/elev/semestru de dezvoltare personala din cadrul proiectului,

dovedite cu liste de prezenta 
- Raport  de  monitorizare  favorabil  întocmit  de  diriginte  ca  urmare  a  verificarii  utilizarii

sumelor/bunurilor de catre familiile elevilor

Conditiile de continuare a acordarii  burselor de performanta in semestrul II:

- Mentinerea mediei scolare peste nota 9,00/semestru
- Participarea la minim 10 de ore/elev/semestru de dezvoltare personala din cadrul proiectului ,

dovedite cu liste de prezenta

Elevii care primesc burse in semestrul al II -lea sunt obligati sa urmeze minim 10 ore de curs si in
semestrul II. 

5. Resursele umane implicate în derularea proiectului (maxim 5 puncte, maxim 20 de
rânduri)

       -    se descrie componenta echipei de proiect cu precizarea rolurilor si a responsabilitatilor 
      -  asumarea  răspunderii  din  partea  diriginților  pentru  participarea  la  acest  program
(completare și semnare Anexa nr. 4 – “Lista nominală a resurselor umane”)

           6. Buget (maxim 5 puncte)
      -   se completeaza  Anexa nr.  1 – „Buget,  Indicatori,  Raport de activitate  model” de la
prezentul regulament
          -   propunerile trebuie să se încadreze în următoarele limite maxime: 

o Burse: maxim 400 lei/elev/luna pentru bursa sociala si maxim 600 lei/elev/luna pentru
bursa de performanta 

o Activitati de dezvoltare personala : maxim 10 % din bugetul total solicitat

          7.Sustenabilitatea proiectului (maxim 5 puncte, maxim ½ pagină)

      - se precizează prin ce metode se va continua si pe viitor, dupa incheierea proiectului, reducerea
abandonului  scolar,  cresterea  performantelor  scolare  si  participarea  la  activitati  de  dezvoltare
personala.
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Proiectul, împreuna cu anexele mentionate mai sus, va fi semnat, scanat si urcat pe site la rubrica 
aferenta.

Vă sfătuim să urmăriţi cu atenţie precizările din regulament referitoare la structura informațională a
proiectului, cu scopul de a obţine punctajul minim necesar.

Punctajul minim necesar al unui proiect este de 23 puncte, din maxim 29 de puncte. 

Fiecare  proiect  se  depune  pe  website  impreuna  cu  urmatoarele  documente  menţionate   si  în
formularul online, într-un singur exemplar:

- C.V.- ul responsabilului de proiect 

- Bugetul proiectului, Anexa 3 conform regulament (in format excel)

- Autorizatia de funcționare

- Dovada contului bancar

- Proiectul si anexele semnate

- O fotografie (la calitate şi rezoluţie bună, in format landscape) reprezentativă pentru proiect,
care să poată fi utilizată în comunicare în cazul în care proiectul este câştigător, dar si logo-ul

- Certificatul de inregistrare fiscala

- Declarația de acord GDPR semnată de responsabilul de proiect 

III. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Pentru  alte  informaţii  sau  întrebări  referitoare  la  aspecte  tehnice  ale  procesului  de  aplicare
(funcționarea  platformei,  completarea  aplicației  online  etc.)  vă  rugăm să  ne  contactați  la  adresa
contact@fundatiaalber.ro

Vă mulţumim pentru interesul manifestat pentru acest program şi vă dorim mult succes!

Aprobat de Consiliu Director al Fundației în data de 06.09.2021

Președinte 

Iva Adrian Pavel
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Antet

Anexa 1 la regulament

Buget si principalii indicatori cantitativi/ Raport de activitate 
data:

iScoala - Bursele "Ioana Rosetti" Intocmit (Numele și prenumele):

Institutia:   Poziția în cadrul proiectului: 

A.

nr crt denumire  cost tip bursa octombrie 2021 noiembrie 2021 decembrie 2021 ianuarie 2022 total semestrul I februarie 2022 martie 2022 aprilie 2022 mai 2022 iunie 2022 total semestru II

planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat

1 Burse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1. Nume si prenume elev sociala 0 0 0 0

1.2. Nume si prenume elev performanta 0 0 0 0

1.3. Nume si prenume elev sociala+performanta 0 0 0 0

1.4. Nume si prenume elev 0 0 0 0

1.5. Nume si prenume elev 0 0 0 0

1.6. Nume si prenume elev 0 0 0 0

1.7. Nume si prenume elev 0 0 0 0

1.8. Nume si prenume elev 0 0 0 0

……. 0 0 0 0

2 Module de dezvoltare personala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1. Denumire modul, frecventa, nr. ore, formator 0 0 0 0

2.2. Denumire modul, frecventa, nr. ore, formator 0 0 0 0

…… 0 0 0 0

total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.

Nr crt

Obiective si activitati

semestrul I semestrul II explicatii si documente justificative

planificat realizat planificat realizat

1 Obiectivul 1

1.1. de ex: Burse sociale X elevi vor primi burse sociale in valoare de Y lei

…..

2 Obiectivul 2

2.1. de ex: Modul de dezvoltare personala: Comunicare de ex: 8 intalniri/100 de elevi prezenti (15 elevi x 8 

…..

explicatii si documente justificative la 

data.....



Antet scoala                                                                                                                              

Anexa 2 - regulament

FISA INDIVIDUALA DE INSCRIERE IN PROGRAMUL 

iScoala, etapa IV – Bursele “Ioana Rosetti”

NUME SI PRENUME ELEV:

VARSTA

EDUCATIE

Clasa absolvita in anul scolar 2020 – 2021: 

Media generala de absolvire a anului scolar:

Nume si prenume diriginte:

INFORMATII PERSONALE

Adresa de domiciliu:

Descriere locuinta

Descriere familie



TIP DE BURSA SOLICITATA

1. SOCIALA

Motivare: ……….

Anexam la prezenta urmatoarele documente justificative:

-

-

-

2. PERFORMANTA

Motivare: …….

Anexam la prezenta urmatoarele documente justificative:

-

MOD DE ACORDARE

- Bani

- Bunuri

- plata anumitor facturi de utilitati

- alte modalitati: ……………………………..

Intocmit:

Data:



Antet scoala

Anexa 3 la regulament

Declara ie de acord GDPRț

Subsemna ii ____________________________________________________________, cu domiciliul înț

________________________________________________________  i  ___________________________ș

________________________________________________________, cu domiciliul în________________

____________________________________________ în calitate de reprezentan i legali ai minoruluiț

___________________________________________________________, suntem de acord ca datele cu

caracter personal depuse prin fi a individual  de înscriere în programul “i coala – Burseleș ă Ș

Ioana Rosetti”  s  fie  prelucrate de Funda ia Alber în conformitate cu legisla ie în vigoare,ă ț ț

politicile i procedurile interne, în scopul evalu rii în cadrul programului. Totodata declaramș ă

ca  sunt  de  acord,  in  cazul  in  care  proiectul  scolii  va  fi  desemnat  castigator  in  cadrul

concursului, ca beneficiarul mentionat in fisa individuala sa primeasca bursa si ca suntem de

acord ca un reprezentant al  scolii  sa verifice modul de cheltuire sau utilizare a bunurilor

primite.

În acest sens, am fost informat c , pentru a fi îndeplinite aceste scopuri, la datele meleă

cu caracter personal vor avea acces, SC TAL EXPERT SRL în calitate de prestator de servicii

financiar-contabile, SC EAST EUROPEAN MEDIA SRL în calitate de furnizor servicii IT si de

furnizor servicii  administrare website,  SC CLAUS WEB SRL în calitate de furizor servicii

hosting, i SC BBC AUDIT SRL în calitate de auditor extern.ș

Am fost informa i cu privire la drepturile pe care le avem, tip rite pe verso, asupra ț ă

modalit ilor prin care le putem exercita i de inem un exemplar.ăț ș ț

Localitate, Data

Nume, prenume, semn tur .ă ă



Funda ia Alberț Formular A2.2

Drepturile dumneavoastră
Regulamentul UE 2016/679 v  acord  o serie de drepturi pe care noi le respect m i ne oblig m s  r spundem cu ă ă ă ș ă ă ă
maxim  operativitate solicit rilor dumneavoastr .ă ă ă
1. Dreptul la acces: este dreptul de a ob ine din partea operatorului o confirmare c  se prelucreaz  sau nu date cu ț ă ă
caracter personal care o privesc i, în caz afirmativ, acces la datele respective, inclusiv informa ii legate de ș ț
categoriile de date de inute, scopul folsirii acestora, sursa colect rii etc. La cererea dumneavoastr , v  vom oferi, în ț ă ă ă
mod gratuit, o copie a datelor dumneavoastr  personale. Solicitarea mai multor copii ale datelor dumneavoastr  ă ă
personale poate atrage perceperea unei taxe rezonabile, bazat  pe costurile administrative.ă
2. Dreptul de a v  retrage consim mântul în orice moment, f r  îns  a afecta legalitatea prelucr rii efectuate pe ă ță ă ă ă ă
baza consim mântului înainte de retragerea acestuia.ță
3. Dreptul la rectificarea datelor datelor personale referitoare la dumneavoastr  care sunt inexacte. inându-se ă Ț
seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, ave i dreptul de a ob ine completarea datelor cu caracter ț ț
personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declara ii suplimentare.ț
4. Dreptul la restric ionarea prelucr rii datelor dumneavoastr  personale, în cazul în care:ț ă ă
• contesta i corectitudinea datelor dumneavoastr  personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verificaț ă
corectitudinea;
• prelucrarea este nelegal , dac  solicita i restric ionarea prelucr rii în locul tergerii;ă ă ț ț ă ș
• nu mai avem nevoie de datele dumneavoastr  personale dar le solicita i pentru constatarea, exercitarea sau ă ț
ap rarea unui drept în instan ;ă ță
• ave i obiec ii legate de prelucrare în timp ce noi verific m dac  motivele noastre întemeiate prevaleaz .ț ț ă ă ă
5. Dreptul la tergere, sau “dreptul de a fi uitat”, în baza c ruia pute i solicita tergerea datelor personale ce sunt ș ă ț ș
prelucrate despre dumneavoastr . Trebuie s  ne conform m acesteiă ă ă
cereri, f r  întârzieri nejustificate, cu excep ia cazurilor în care datele sunt necesare:ă ă ț
• pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie i informare;ș
• pentru a ne conforma unei obliga ii legale pe care o avem;ț
• în scopuri de arhivare în interes public, tiin ific, pentru studii istorice sau în scopuri statistice;ș ț
• pentru constatarea, exercitarea sau ap rarea unui drept în instan .ă ță
6. Dreptul la portabilitatea datelor v  asigur  ca ave i dreptul de a primi datele cu caracter personal care v  privesc ă ă ț ă
i s  le transmite i altui operator de date personale. În cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, pute i ș ă ț ț

solicita ca noi s  transmitem datele dumneavoastr  personale (pe care ni le-a i furnizat) unei alte organiza ii.ă ă ț ț
Acest drept îl ave i dac , în mod cumulativ:ț ă
• V  prelucr m datele personale cu mijloace automate,ă ă
• Ne baz m, în prelucrarea datelor dumneavoastr  personale, pe consim mântul dumneavoastr  sau prelucrarea ă ă ță ă
de c tre noi a datelor dumneavoastr  personale este necesar  pentru încheierea sau executarea unui contract la ă ă ă
care sunte i parte;ţ
• Datele dumneavoastr  personale ne sunt furnizate de dumneavoastr  i transmiterea datelor dumneavoastr  ă ă ș ă
personale nu are un efect negativ asupra drepturilor i libert ilor altor persoane.ș ăț
7. Dreptul la opozi ie, în baza c ruia v  pute i opune, în orice moment, cu privire la prelucrarea datelor ț ă ă ț
dumneavoastr  personale, cu condi ia ca prelucrarea s  nu se bazeze pe consim mânt ci pe interesele legitime ale ă ț ă ță
operatorului sau ale unei ter e p r i. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastr  personale, cu excep ia ț ă ț ă ț
cazului în care se pot dovedi motive legitime i imperioase care justific  prelucrarea i care prevaleaz  asupra ș ă ș ă
intereselor, drepturilor i libert ilor dumneavoastr  sau dac  scopul prelucr rii este constatarea, exercitarea sau ș ăț ă ă ă
ap rarea unui drept în instan . V  pute i opune întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastr  personale în ă ță ă ț ă
scop de marketing direct, indiferent de motiv.

Pentru a v  exercita drepturile, v  rug m s  trimite i o solicitare scris  c tre Funda ia Alber , Arad, Bd. Revolu iei ă ă ă ă ț ă ă ț ț
nr.55. Solicitarea o pute i depune i personal, sau ne pute i contacta prin e-mail la ț ș ț adrian.iva@fundatiaalber.ro 

În cazul în care nu v  satisface r spunsul primit, ave i op iunea de a contacta Autoritatea Na ional  de ă ă ț ț ț ă
Supraveghere a Prelucr rii Datelor cu Caracter Personal cu sediul în Bd. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, ă
010336 Bucure ti, telefon 031 80 59 211, e-mail ș anspdcp@dataprotection.ro

mailto:anspdcp@dataprotection.ro
mailto:adrian.iva@fundatiaalber.ro


Denumire unitate scolara:

Anexa 4 - regulament

Lista nominala a resurselor umane implicate in programul iScoala - burse "Ioana Rosetti"

an scolar 2021 - 2022

Nr. crt. Nume si prenume principalele responsabilitati nr. telefon adresa email Semnatura

1

2

3

4

5

Intocmit: Aprobat director scoala:

Data si semnatura: Data si semnatura:

functia in cadrul 
scolii

functia in cadrul 
proiectului


