
 

 

 

 

 

 

FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT PENTRU PARTICIPANȚI 

 

Informații despre proiect: 

 

Denumirea proiectului: Digital Competences Development System / 

RO: Sistemul de dezvoltare a competențelor digitale 

DCDS   

Acronim: DCDS 

Coordonator proiect: All Digital AISBL, BRUXELLES, BELGIA  

Co-finanțator: Comisia Europeană prin programul Erasmus + 

Numărul contractului de finanțare: 590141-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA3-PI-FORWARD 

Schema de finanțare: Forward-Looking Cooperation Projects  

Data de începere a proiectului: 01/01/2018 

Durata: 24 luni 

Persoana de contact responsabilă 

pentru proiect:    

Peter Palvolgyi     

Telefon: +32 2 893 0201 

Adresă E-mail: info@all-digital.org 

 

 

 

Acest formular de consimțământ informat este alcătuit din două 
părți: 

PARTEA I: Fișă informativă despre proiectul DCDS 

PARTEA II: Certificat de consimțământ pentru înregistrarea acordului dvs. 
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PARTEA I: INFORMAȚII DESPRE PROIECTUL DCDS 

1. Invitație de participare  

Proiectul DCDS își propune să contribuie la dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor digitale 
de bază ale populației adulte cu nivel scăzut de calificare (peste 25 de ani) în Europa, pentru 
a oferi acestei categorii de populație un set de competențe digitale esențiale, care sunt necesare 
pentru ocuparea forței de muncă, dezvoltarea personală și cetățenie activă. 

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea unui sistem disponibil în mai multe limbi – 
Sistemul DCDS de Dezvoltare a Competențelor digitale, ca o platformă de învățare online 
pentru îmbunătățirea competențelor digitale precum și a numeroaselor aptitudini transversale 
asociate (cum ar fi gândirea critică, autonomia, munca în echipă etc.), care sunt necesare nu numai 
pentru utilizarea tehnologiilor digitale în mod responsabil, ci și pentru utilizarea acestor abilități și 
tehnologii în multe domenii ale vieții de zi cu zi: de la activități dedicate studiului la cele legate de 
locul de muncă, de la activități de petrecere a timpului liber la cele legate de participarea la serviciile 
publice, cu scopul de a comunica eficient sau de a evalua în mod autonom și critic informațiile 
copleșitoare disponibile pe internet. 

Platforma DCDS de învățare online, va fi utilizată în practică pentru a testa un program de formare 
non – formală cu o durată de 60 de ore, în rândul adulților cu nivel scăzut de calificare din diferite 
țări europene, în colaborare cu mai multe organizații care participă la proiectul DCDS ca organizații 
partenere.  

După pilotarea platformei online de învățare DCDS, consorțiul DCDS va elabora ghiduri de formare 
și materiale care vor fi oferite unei game largi de organizații (administrații locale, birouri de ocupare 
a forței de muncă, organizații pentru educația adulților) ce activează atât la nivel local cât și la 
nivelul Uniunii Europene pentru a promova îmbunătățirea competențelor digitale ale persoanelor 
cu un nivel scăzut de calificare.  

Proiectul DCDS se bazează pe o colaborare internațională extinsă a organizațiilor din Europa care 
contribuie în comunități prin cunoștințele lor în domeniul serviciilor sociale, al tehnologiilor TIC și 
educației adulților precum și cu rețelele lor profesionale și experiențele practice pe teren.  

Îmbunătățirea competențelor digitale și transversale reprezintă o strategie esențială a Comisiei 
Europene. Proiectul DCDS este susținut de Comisia Europeană, servește scopurilor de 
cercetare și nu este un proiect dezvoltat pentru a genera profit.  

Vă invităm să participați la această experiență de pilotare interesantă, care oferă acces 
sigur la o platformă unică de formare, dezvoltarea abilităților digitale și individuale și o 
comunitate profund implicată în îmbunătățirea abilităților digitale ale persoanelor slab 
calificate. Participarea dvs. la acest program de formare motivează personalul proiectului 
DCDS să cerceteze programe de formare noi și să disemineze rezultatele acestora la nivel 
local și european.   

2. Ce înseamnă experiența de pilotare a platformei online de învățare DCDS? 

Experiența de pilotare acoperă un exercițiu preliminar la scară mică realizat pentru a explora 
funcționarea platformei de învățare online dezvoltată în practică în cadrul proiectului DCDS. 
Platforma permite colectarea de informații despre funcționarea sa în rândul grupului țintă vizat, 
înainte de finalizarea și difuzarea acesteia către o populație mai largă. Experiențele din timpului 
programului de pilotare vor contribui la perfecționarea sistemului; prin urmare, rezultatele sale vor 
servi scopurilor de cercetare. Pentru participanți, programul de pilotare oferă acces gratuit la 
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platforma online, pentru a-și valida abilitățile existente și, în același timp, pentru a învăța abilități 
noi.  

3. Care sunt principalele grupuri țintă? 

Proiectul DCDS vizează populația adultă (25+ ani, fără limită superioară de vârstă), care a utilizat 
tehnologii digitale (calculator, telefon inteligent, tabletă etc.) și / sau internet în ultimul an; totuși, 
aceștia simt că abilitățile lor digitale sunt scăzute, se simt limitați în ceea ce privește utilizarea mai 
multor funcții și aplicații pe cont propriu, și doresc să-și îmbunătățească abilitățile în general sau în 
anumite scopuri specifice (ex: abilități legate de locul de muncă, comunicare, activități de petrecere 
a timpului liber).  

4. Care este acoperirea geografică a experienței de pilotare? 

Proiectul DCDS se bazează pe o cooperare internațională la scară largă, astfel, organizațiile 
partenere provin din diferite țări ale Uniunii Europene și vor furniza programul de formare în țările 
de proveniență, în propriile centre de formare desemnate. În total, cel puțin 150 de participanți vor 
fi implicați în testarea platformei online de învățare DCDS din 5 țări: România, Italia, Letonia, Grecia 
și Spania.  

5. Cât va dura perioada de pilotare? 

Programul de formare de 60 de ore va dura aproximativ 3 luni.  

Exercițiul pilot începe la data de 28.03.2019 și va dura 3 luni (până la data de 28.06.2019). 

Locația desfășurării cursului (numele și adresa organizației care asigură programul de formare):  

Fundația EOS România - Timișoara, România 

Adresa centrului de formare:  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Organizația care asigură programul de instruire va furniza informații detaliate cu privire la 
calendarul programului de formare (a cursului TIC).  

6. Cum va fi implementat programul de instruire în cadrul exercițiului de pilotare? 

Programul de formare va include diferite exerciții ce au drept scop testarea și îmbunătățirea 
abilităților digitale de bază (cum ar fi utilizarea diferitelor tipuri de echipamente, căutarea și 
gestionarea informațiilor pe internet, comunicarea, crearea conținutului digital, rezolvarea 
problemelor, utilizarea în siguranță a tehnologiei digitale etc.). Exercițiile sunt programate și 
dezvoltate într-o manieră asemănătoare jocului prin modelarea de situații realiste, din viața de zi 
cu zi. Programul de formare se va desfășura în limba maternă a participanților – limba romană în 
cazul României.  

Înainte de începerea instruirii, formatorii vor cere participanților să participe la un test de 
autoevaluare scurt pentru a-și evalua abilitățile și interesele existente în utilizarea tehnologiei 
digitale și, de asemenea, să urmeze o cale individuală de învățare care să corespundă nevoilor 
individuale ale participanților.  

Organizația care asigură programul de instruire (Fundația EOS) va furniza echipamentele tehnice 
necesare pentru locațiile de instruire precum și formatorii care vor sprijini procesul de învățare prin 
intermediul platformei de învățare online DCDS.  
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Formatorii vor folosi diferite metode (învățare față în față, învățare în grup sau învățare individuală) 
pentru a obține o eficacitate mai mare a programului de formare.  

La final, participanții vor primi un certificat de participare care va include competențele dobândite, 
și de asemenea, aceștia vor fi sprijiniți să își întocmească un model de  CV asemănător formatului  
Europass, care va dovedi și va confirma participarea acestora la proiectul DCDS (această 
recunoaștere nu este o acreditare formală).     

7. Ce implică pentru beneficiari (cursanți) participarea la proiectul DCDS?  

În calitate de participant, vă rugăm să: 

▌ Participați la cât mai multe sesiuni de instruire posibile, pentru a finaliza în totalitate 
programul de formare.  

▌ Să luați parte la cercetarea realizată la începutul și la finalul exercițiului de pilotare, care 
constă în colectarea de informații prin intermediul unor sondaje scurte, cu privire la 
competențele dvs. digitale, experiențele dvs. (beneficii, dificultăți, satisfacție) în ceea ce 
privește serviciile oferite în cadrul proiectului DCDS.   

8. Posibile riscuri și disconfort 

Următoarele riscuri pot apărea în timpul participării: 

▌ Defecțiuni ale dispozitivelor TIC utilizate (laptopuri). 

▌ Schimbări neașteptate care au un impact semnificativ asupra participării la proiectul DCDS.  

În cazul apariției oricăreia dintre aceste situații sau a unei reclamații, vă rugăm să contactați și să 
solicitați ajutor din partea organizației care asigură instruirea (Fundația EOS).  

9. Beneficii posibile 

Participanții care vor fi implicați activ în exercițiul pilot DCDS, vor avea acces gratuit la programul 
de formare de 60 de ore și la platforma de formare online DCDS, unde își vor putea evalua abilitățile 
digitale existente și le vor îmbunătăți într-un mod unic și individualizat, cu sprijinul formatorilor 
profesioniști. Cursanții pot învăța cum să utilizeze în mod responsabil tehnologiile digitale în diferite 
domenii ale vieții lor.  

10. Considerații financiare  

Participarea la proiectul DCDS este complet gratuită. Participanților nu li se va solicita nici o taxă 
de participare.  

11. Dreptul de refuz și de retragere din proiect  

Participanții se alătură proiectului DCDS în mod voluntar. Participanții au dreptul să se retragă din 
proiect și din procedura de cercetare în orice moment dacă există motive întemeiate. (ex: motive 
de boală, situații dificile în familie, etc.). El/ ea poate indica faptul că dorește să se retragă din 
proiect în mod scris sau verbal, prin telefon, față în față, prin intermediul unui email sau a unei 
scrisori.  

Organizația care asigură instruirea (Fundația EOS) poate înceta angajamentul dacă: 

▌ Participantul nu respectă acest acord. 

▌ Participantul nu este în măsură sau nu reușește să asigure participarea lui / ei la partea de 
cercetare a proiectului.  

▌ Organizația care asigură instruirea nu este în măsură sau nu reușește să asigure participarea 
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cursanților la proiectul DCDS.  

12. Confidențialitate și date cu caracter personal  

Identitatea dvs. în proiectul DCDS va fi tratată în mod confidențial. Rezultatele proiectului (cum ar 
fi studiul final sau orice alte date), pot fi publicate în scopuri științifice, dar acestea nu vor specifica 
numele dvs. sau nu vor include referințe care să vă identifice personal. Informațiile colectate de la 
participanții din proiectul DCDS se desfășoară, în general, în conformitate cu obligațiile legale și 
etice de confidențialitate.  

Colectarea și stocarea datelor trebuie să respecte directivele din Regulamentul general privind 
protecția datelor (UE) 2016/679 ("GDPR") și legislația națională relevantă privind protecția 
datelor. 

13. Rezultatele proiectului  

În cadrul proiectului DCDS, 150 de participanți vor beneficia de un curs de tehnologia informației, 
nivel de bază, program de formare cu o durată de 60 de ore care vizează dezvoltarea abilităților 
digitale pentru beneficiari din 5 țări europene. Ca rezultat, va fi disponibilă o platformă de formare 
online la scară largă, care va fi oferită spre utilizare autorităților locale, organizațiilor care sprijină 
implementarea de programe dedicate educației adulților, birourilor de ocupare a forței de muncă 
de pe teritoriul întregii Europe, pentru a îmbunătăți abilitățile digitale ale persoanelor slab calificate. 

14. Informații suplimentare despre proiect; preocupări și reclamații – persoane de 
contact.  

 La nivel local  
(Organizația care asigură 
instruirea) 

La nivel central  
(Coordonatorul proiectului)  

Numele organizației: Fundația EOS România  All Digital AISBL 

Adresa: Treboniu Laurian, no.5, ap. 5 
300200 Timișoara, România  

1000-Brussels, Rue du 
Commerce 123, BELGIUM 

Nr. telefon: 0040 741 924 701  +32 2 893 0201 

Persoana 
responsabilă: 

 
Cornelia Popescu  

Mr. Peter Palvolgyi 

Email: cornelia.popescu@eos.ro  info@all-digital.org 

Site web: www.eos.ro  https://all-digital.org/ 

PARTEA II: CERTIFICAT DE CONSIMȚĂMÂNT   

Declarația participantului  

1. Am citit cu atenție fișa informativă și accept să particip la proiectul DCDS. Mi-a fost 
oferită o copie a Formularului de Consimțământ Informat și am primit un răspuns 
satisfăcător la toate întrebările pe care le-am adresat organizației care asigură instruirea.  

2. În ceea ce privește acest proiect:  

▪ Sunt de acord să contribui la cercetarea realizată în cadrul proiectului, prin completarea 
sondajelor necesare.  

▪ Sunt de acord să ofer informații suplimentare dacă este necesar.  

3. Am luat la cunoștință că:  

(a) Participarea mea este voluntară și că sunt liber să mă retrag din proiect în cazul unor situații 
dificile de viață.  

mailto:cornelia.popescu@eos.ro
mailto:cornelia.popescu@eos.ro
http://www.eos.ro/
http://www.eos.ro/
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(b) Proiectul DCDS este în scopul cercetării și nu al profitului. 

(c) Orice informație cu privire la persoana mea, care este colectată pe durata derulării cursului 
și ca urmare a participării mele la acest proiect, va fi (1) colectată și păstrată în scopul 
acestui proiect și (2) accesată și analizată de către cercetători doar în scopul realizării 
acestui proiect.   

(d) Identitatea mea este anonimă și nu voi fi identificat(ă) în publicații fără acordul meu scris. 

 

Prin semnarea acestui document declar că sunt de acord să particip la acest proiect.  

 

Numele complet și semnătura participantului………………………………………………………..   

Locația derulării cursului: ..………………………………………………………................................ 

Data: .……………………………………………………….................................................................... 

 

Declarația reprezentantului organizației care asigură procesul de instruire – 
Fundația EOS 

1. Am citit cu acuratețe fișa de informații a potențialului participant și pe cât posibil, m-am 
asigurat că participantul înțelege scopul proiectului DCDS și conținutul formularului de 
consimțământ informat.  

2. Confirm că participantului i sa oferit șansa de a pune întrebări cu privire la modalitatea 
de participare la proiectul DCDS și că toate întrebările adresate de către Participant au primit 
un răspuns corect, în măsura cunoștințelor mele cu privire la întrebările adresate.  Confirm 
că persoana nu a fost forțată să-și dea consimțământul, iar consimțământul a fost acordat 
în mod liber și voluntar.  

3. O copie a acestui formular de consimțământ informat a fost furnizată participantului. 

 

Numele complet al participantului: .............................................................................................. 

Numele organizației care asigură instruirea: .............................................................................. 

Locația cursului, Data:.................................................................................................................... 

Semnătura și ștampila organizației care asigură procesul de instruire:  

 

…………………………………………………………............................................................................ 


