Cod SMIS proiect: 113589
Axă prioritară: 2.Îmbunataţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs 2.3.Creșterea numărului
tinerilor NEETs inactivi înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare

Titlu proiect: “INTESPO – Inregistrarea Tinerilor in Evidentele Serviciului Public de Ocupare”

DECLARATIE NEETs
(tineri <25 ani)
Subsemnatul(a)__________________________________, domiciliat in
______________________________________ _________________________________________________,
posesor al BI/CI,seria______nr.___________, eliberat de _______________________,cod numeric
personal_________________________,declar pe propria raspundere, sub incidenta prevederilor art.326
din Codul Penal, privind falsul in declaratii,urmatoarele:
La data inregistrarii ___________________________ la AJOFM Botosani :
-

nu am loc de munca

-

nu urmeaz o forma de invatamânt

-

nu particip la activitati de formare profesionala

-

DORESC

NU DORESC înregistrarea în baza de date SPO

Ma oblig sa anunt imediat AJOFM Botosani in cazul in care nu voi mai indeplini una din conditiile de mai
sus.

Data_______________
Semnatura_________________

ANEXA 8
Formularul de înregistrare individuală a participanților
la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020
Cod SMIS proiect:
113589
Axă prioritară: 2.Îmbunatațirea situației tinerilor din categoria NEETs
Titlu proiect: “INTESPO – Inregistrarea Tinerilor in Evidentele Serviciului Public de Ocupare”
OIR/OI responsabil: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București - Ilfov
Secțiunea A.

La intrarea în operațiune

Date de contact: Nume / Prenume__________________________________________
Adresă domiciliu__________________________________________
Locul de reşedinţă_________________________________________
Telefon _________________________________________________
E-mail __________________________________________________
Data intrării în operațiune:___________________________
CNP:

__________________________________________

Zonă:
Urban
Rural
Localizare geografică:
Regiune:

NORD EST

Județ:

BOTOSANI

Unitate teritorial administrativă: ______________________
Gen:

Masculin
Feminin

Vârsta:
Persoană cu vârsta sub 25 ani
Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani
Persoană cu vârsta peste 54 de ani

Categoria de Grup Țintă din care face parte:
Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată
Angajat
Angajat pe cont propriu
Șomer

Tânăr NEETs

Șomer de lungă durată
Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.)____
Alta categorie de inactivi în afara de cei din educație și formare
Nivel de educație:
Studii Educație timpurie (ISCED 0)___________________
Studii primare (ISCED 1)___________________________
Studii gimnaziale (ISCED 2)_________________________
Studii liceale (ISCED 3)____________________________
Studii postliceale (ISCED 4)________________________
Studii superioare (ISCED 5) ________________________
Studii superioare (ISCED 6)_________________________
Studii superioare (ISCED 7)_________________________
Studii superioare (ISCED 8)________________________
fără
Persoană

ISCED_____________________________________
dezavantajată:

DA
NU
Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate_______________________________________
Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere_______________
Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în întreținere__________
Migranți_________________________________________________________________________________
Participanți de origine străină______________________________________________________________
Minorități__________________________________________________________________________
Etnie romă__________________________________________________________________________
Alta minoritate decât cea de etnie romă___________________________________________________
Comunități marginalizate______________________________________________________________
Participanți cu dizabilități________________________________________________________________
Alte categorii defavorizate_____________________________________________________________
Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă_____________________________
Niciuna din opțiunile de mai sus__________________________________________________________

Semnătura participant

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților

……………………

……………………

Data:

Data:

……………………

………………….

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea și
prelucrarea datelor personale.
Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU, nu sunt prelucrate în
niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistare individuală și nu sunt comunicate către
niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor legale în vigoare..

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin „Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020”
Axa prioritară 2.Îmbunataţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs
Obiectiv speficific 2.3.Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare
Titlul proiectului: INTESPO – Inregistrarea Tinerilor in Evidentele Serviciului Public de Ocupare
Număr de identificare al contractului: POCU 135/2/3/113589/25.09.2017

CONSIMŢĂMÂNT PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL
Subsemnatul(a)

…………………………..........……………........,

domiciliat(ă)

în

localitatea.................

……..............…...........….., str…….................................….........................., nr……, bl…….....,sc .....,
ap….......,et…........,sector…....,judeţul……...........,

nascut(ă)

în

data

de

……..........………............,

în

localitatea………..…................, judeţul………………….…...................., posesor al BI/CI, seria………....., numărul
………………..................., CNP …………………………………………., eliberat de…………………………………..........,
declar că am fost informat(ă) cu privire la Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi la
categoriile de date care urmează să fie colectate şi prelucrate în cadrul proiectului INTESPO – Inregistrarea
Tinerilor in Evidentele Serviciului Public de Ocupare şi îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea
datelor mele cu caracter personal.
Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se efectuează de către Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă/Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) BOTOŞANI în
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind
Protecţia Datelor/RGPD) şi ale Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679.
În temeiul prevederilor art.4 pct.2 al Regulamentului invocat, prelucrarea datelor înseamnă orice operaţiune sau
set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal,
cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea,
stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere,
diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ștergerea sau
distrugerea.
Datele dumneavoastră cu caracter personal care vă sunt solicitate şi supuse prelucrării sunt: nume, prenume,
CNP, data naşterii, cetăţenia, naţionalitatea, seria şi numărul actului de identitate, al paşaportului, adresa de
domiciliu, adresa de corespondenţă, e-mail, telefon (fix, mobil, fax), identificator online, etnia, sex, studii,
încadrarea în grad de handicap, încadrarea în categorii de persoane marginalizate, date privind persoanele aflate
în întreţinere (copii, coasiguraţi), informaţii referitoare la ocupaţia, numele angajatorului, natura activităţii
desfăşurate (meseria desfăşurată), informaţii de natură financiară (venituri, conturi bancare, istoric venituri,
beneficiar de pensii/prestaţii sociale), semnătura.

Menţionam că Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă colectează datele în vederea furnizarii de
servicii specifice obiectului de activitate, creşterea oportunităţilor pentru încadrarea şomerilor NEET, înregistraţi
la Serviciul Public de Ocupare prin stimularea mobilitaţii şi subvenţionarea locurilor de muncă.
Conform cerinţelor Regulamentului (UE) 2016/679 şi ale Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a
Regulamentului (UE) 2016/679, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă/Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă BOTOŞANI are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru
scopurile specificate mai sus, datele personale pe care ni le furnizaţi.
Datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioada prevazută de legislaţia naţională şi comunitară în vigoare.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face de către angajaţii AJOFM, în conformitate cu atribuţiile de
serviciu precum şi de către alte instituţii publice, naţionale şi internaţionale.
Datele dumneavoastră pot fi transferate catre AM PECU/OIR, autorităţi publice centrale şi locale, alte organizaţii
interne şi/sau internaţionale.
Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele. Refuzul dumneavoastră determină însă imposibilitatea derulării
activităţilor pentru scopurile mai sus indicate.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării în cadrul proiectului INTESPO – Inregistrarea Tinerilor in
Evidentele Serviciului Public de Ocupare, de către Serviciul Public de Ocupare direct (în calitate de operator).
Conform Regulamentului 2016/679 beneficiaţi de dreptul de informare, de acces, de actualizare, anonimizare,
restricţionare, de a vă opune prelucrării, de portabilitate, dreptul de a face plângere la Autoritatea Naţională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, conform legii şi dreptul de a vă adresa justiţiei in
conditiile legii.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail:
protectiadatelor@bt.anofm.ro , telefon.0231536791, fax: 0231536793
Dacă unele din datele despre dumneavoastră vor suferi modificări, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând
posibil în vederea corectării acestora.
De asemenea vă informăm că instituţia noastră a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și a
asigura confidenţialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor cu caracter personal şi pentru prevenirea
accesării şi utilizării neautorizate şi a încălcării securităţii datelor cu caracter personal, în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
Prezentul consimţământ a fost întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Data
…….…...........................

Semnătura
..............................

