
 

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axă prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți 
Numele organizației: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 
Titlul proiectului:  “UNIT 5 RMD și RMPD – Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET din regiunile mai 
dezvoltate și mai puțin dezvoltate” 
Cod proiect :POCU/485/3/14/129163 

 

23 Aprilie 2019 

 

 

 

 

 

 

 

În perioada 2014-2018 Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a oferit 

sprijin financiar angajatorilor care încheie contracte de ucenicie şi/sau stagiu pentru 

şomerii non-NEET prin acordarea de subvenţii din bugetul asigurărilor pentru şomaj, 

conform Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, respectiv Legii 

nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior. 

În prezent, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă are în vedere 

recuperarea cheltuielilor aferente sprijinului financiar anterior menţionat la bugetul 

asigurărilor pentru şomaj din finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul Social 

European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, prin implementarea 

proiectului „UNIT 5 RMD și RMPD – Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET din 

regiunile mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate”.  

În vederea verificării eligibilităţii cheltuilelilor menţionate, se impune transmiterea 

către Direcția Generală Programe Capital Uman din cadrul Ministerul Fondurilor 

Europene a documentelor prevăzute în acest sens de legislaţia naţională şi comunitară, 

şi, implicit, a efectuării unei prelucrări de date cu caracter personal în sensul prevăzut 

de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

INFORMARE GDPR 
Privind derularea proiectului  

UNIT 5 RMD şi RMPD - Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET din 
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În acest context, având în vedere prevederile regulamentului invocat precum şi cele 

ale Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă informează persoanele 

pentru care s-a oferit subvenţii angajatorilor care au derulat programe de 

ucenicie/stagiu cu privire la transmiterea datelor cu caracter personal către Direcția 

Generală Programe Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene. 
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