PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritara 1 – Initiativa “Locuri de munca pentru tineri”
Prioritarea de investitii 8.ii: Integrare durabila pe piata muncii a tinerilor (ILMT), in special a celor care nu au un loc de munca, educatie sau formare,
inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune sociala si a tinerilor din comunitatile marginalizate, inclusiv prin punerea in aplicare a “garantiei pentru
tineret”
Obiectivul Specific 1.1 – Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 - 29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu
rezidenta in regiunile eligibile
Obiectivul Specific 1.2 – Imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal
si informal al tinerilor NEETs someri cu varsta antre 16 – 29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile
Apel de proiecte nr. POCU/908/1/3
Denumire apel proiecte: VIITOR PENTRU TINERII NEETs
Titlul proiectului: „SANSA pentru tinerii NEETs din regiunile Sud-Est si Sud-Muntenia”
Contract nr.: POCU/908/1/3/150321
Beneficiar: SC GE–COST 2001 SRL

FISA MEDIEREA MUNCII
Numele si prenumele persoanei inregistrate
Numar dosar _______________Data inregistrarii fisei_____________________________________________
Datele de identificare a persoanei inregistrate:

Nume___________________________________Prenume______________________________________
Fiul/fiica lui______________________si al_____________________Nume anterior____________________
CNP_____________________________________sex________________Data nasterii___________________
Act de identitate: tip_________seria________numar_________________Data eliberarii_______________
Autoritatea_______________________________________________________________________________
Locul nasterii: Judet/Tara________________________________Localitate:__________________________
Adresa persoanei inregistrate:
Domiciliul stabil: Judet/Tara______________________________Localitate:_________________________
Strada__________________________________Nr._______Bl.______Scara___________Apartament______
Telefon: ________________________________
Resedinta: Judet/ Tara___________________________________Localitate:_________________________
Strada__________________________________Nr._______Bl.______Scara___________Apartament______

Experienta profesioanala
De la pana la

Institutia

Postul ocupat
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Servicii oferite persoanei inregistrate:


Medierea muncii



Consultanta in infiintarea de IMM-uri

Starea de sanatate, capacitatile fizice si psihice ale persoanei inregistrate:
Capacitatea de munca: ____________________________Restrictii: ________________________________
Calitati personale ale persoanei inregistrate: __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Optiunile persoanei inregistrate privind dezvoltarea/dobandirea competentelor profesionale:
Ocupatie: ___________________________________Forma de pregatire: ____________________________
Ocupatie: ___________________________________Forma de pregatire: ____________________________
Ocupatie: ___________________________________Forma de pregatire: ____________________________

Motivul pentru care a solicitat serviciile furnizate in cadrul proiectului:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Sunteti de acord sa primiti oferte de locuri de munca sau alte informatii despre piata muncii prin mijloace
electronice (e-mail, whatsapp, google form etc) sau prin telefon?
DA
NU
Dacă nu, vă rugăm să motivați răspunsul

Semnatura persoanei inregistrate_____________________________________________________________
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Observatiile expertului de ocupare/Plan de actiune:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Semnatura agent de ocupare_________________________
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PLAN INDIVIDUAL DE MEDIERE
Nr. dosar ________________
1.Datele de indentificare a persoanei inregistrate:
Nume________________________Prenume________________________________________
CNP __________________________________
2.Recomandari in sprijinul solicitantului de loc de munca:
Nr
crt.
1
2
3
4

Locul de munca oferit

Cod COR

Angajator

Data

Rezultat

3.Observatii

Semnatura expertului__________________
Semnatura solicitantului________________
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DESCRIEREA OFERTEI
ÎNTREPRINDEREA

SECTOR DE ACTIVITATE: ____________________________________________________________________________
LOCURI DE MUNCĂ:________________________________________________________________________________
NUMELE CONSULTANTULUI: _________________________________________________________________________

OFERTĂ DE MUNCĂ
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
PROFIL CĂUTAT
CALIFICARE: ______________________________________________________________________________________
FORMARE:
_________________________________________________________________________________________________
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ:
DEBUTANT

IMPUSĂ

DORITĂ

DURATA___________ACELAŞI SECTOR

ACELAŞI POST

CONDIŢII DE ANGAJARE
SALARIU: ÎNTRE ___________ ŞI ____________LEI
CONDIŢII DE FUNCŢIONARE: ________________________________________________________________________
LOC DE MUNCĂ: __________________________________________________________________________________
DEPLASARE:
TIPUL SI DURATA CONTRACTULUI:
AJUTOR LA LOCUL DE MUNCA:

Confirmare primire beneficiar: ___________________________________________
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NOTĂ DE INFORMARE
PRIVIND
PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În temeiul Regulamentului (“GDPR”) nr. 679/27-apr-2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor) SC GECOST 2001 SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță si numai pentru
scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.
Scopul prelucrării datelor este pentru înscrierea în grupul țintă si acordarea
serviciilor de formare, mediere și evaluare de competențe (care pot fi și servicii
externalizate) de către GE-COST 2001 SRL, în Proiectul „SANSA pentru tinerii NEETs
din regiunile Sud-Est si Sud-Muntenia” - POCU/908/1/3/150321.
Datele pe care le prelucrăm vizează datele dvs de identificare si de contact.
Categoriile de date pe care le prelucram în acest context se regăsesc în
Formularul de înregistrare si care conține următoarele informații: nume, prenume, cod
numeric personal, serie/nr. CI/BI, detalii de contact - număr de telefon personal, adresa
de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.
Refuzul dumneavoastră de a vă da acordul cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal care vă privesc conduce la imposibilitatea de a beneficia de serviciile
formare, mediere și evaluare de competențe (care pot fi și servicii externalizate),
acordate de GE-COST 2001 SRL prin proiect.
Datele dumneavoastră vor fi prelucrate și transferată cu respectarea protecției
acestora către prestatorii de servicii achiziționați în cadrul proiectului cu scopul expres
de acordare a serviciilor și către finanțator (MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR
EUROPENE și/sau instituțiile abilitate de acesta, inclusiv alte organisme cu atribuțiile
legale).
Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt transferate în afara României
si sunt păstrate pe perioada stabilita în contractului Proiectului respectiv pe o perioada
de 3 ani.
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate atât fizic, în bibliorafturi
depozitate în dulapuri asigurate cu sistem de închidere cu cheie si siguranță si
electronic, pe dispozitive securizate.
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Securitatea datelor d-voastra, este supusa următoarelor masuri de securitate,
care asigura protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale si împotriva
pierderii, a distrugerii sau deteriorării accidentale:
- criptare
– limitare acces
- pseudonimizare
si se vor efectua teste periodice pentru verificarea eficacității masurilor de
siguranță implementate
În calitate de grup țintă, aveți următoarele drepturi:
a) Dreptul de informare si de acces la datele cu caracter personal- aveți dreptul
să obțineți confirmarea că datele personale sunt prelucrate în cadrul proiectului
„SANSA pentru tinerii NEETs din regiunile Sud-Est si Sud-Muntenia” POCU/908/1/3/150321 și, în caz afirmativ, să fiți la curent cu detaliile relevante ale
acestor activități de prelucrare;
b) Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal- aveți dreptul de a
rectifica datele dacă acestea nu sunt corecte;
c) Dreptul de ștergere – GE-COST 2001 SRL va prelucra si păstra datele doar atât
timp cât acest lucru este necesar sau pe perioada impusă de contractul de finanțare. În
anumite circumstanțe, aveți dreptul însă de a solicita ștergerea datelor dvs personale.
d) Dreptul de a restricționa utilizarea datelor dvs. cu caracter personal- În cazul
în care apreciați că datele pe care le deținem cu privire la dumneavoastră sunt incorecte
sau nu ar trebui să fie prelucrate, veți contacta S.C. GE-COST 2001 SRL pentru informații
privind drepturile dumneavoastră. În anumite circumstanțe, veți putea cere
restricționarea prelucrării.
e) Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal - În anumite
circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs cu caracter personal
din motive legate de situația particulară în care va aflați (în interes public, copil,
originea rasială, etnică, religie etc). Cererea se adresează în scris la sediul GE-COST
2001 SRL din Sos. Mihai Bravu nr. 2, bl. 60B, sc. 2, ap. 82, et. 1, Sector 2, sau pe email
la adresa: office@gecost2001.ro.
Cererea dvs. va fi analizată si cu excepția cazului în care există motive legitime
și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor,
drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau
apărarea unui drept în instanță, datele personale nu vor mai fi prelucrate.
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f) Dreptul la portabilitatea datelor - aveți dreptul de a primi datele cu caracter
personal care va privesc și pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat,
utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste
date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate
datele cu caracter personal (doar pt cele cu consimțământ, contract).
g) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea
automată –aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea
automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau
afectează în mod similar într-o măsură semnificativă si de a obține intervenția umană
din partea firmei, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.
h) Dreptul de retragere a consimțământului în orice moment - retragerea
consimțământului poate avea loc în orice moment si va produce efecte doar pentru
viitor, și doar după expirarea condițiilor din contractul de finanțare, prelucrarea
efectuata anterior retragerii rămânând în continuare valabila.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată
și semnată la sediul firmei menționate mai sus. Cererea dumneavoastră poate fi
transmisă și pe email la adresa menționată. În cazul în care nu sunteți mulțumit(ă) de
soluția primită puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal – datele de contact se găsesc la adresa
www.dataprotection.ro .
Acest document a fost întocmit de către persoana cu atribuții în gestionarea
prevederilor GDPR.
Data:
Am luat la cunoștință:
Nume si prenume cursant:
........................................
Semnătura:
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DECLARATIE DE CONSIMTAMANT A BENEFICIARULUI
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Subsemnatul/a,..................................................................................,
CNP .......................................... în calitate de membru al Grupului Țintă în
cadrul proiectului „SANSA pentru tinerii NEETs din regiunile Sud-Est si SudMuntenia” - POCU/908/1/3/150321, îmi exprim consimțământul expres și neechivoc,
explicit și informat asupra colectării, prelucrării și utilizării datelor mele personale de
către GE-COST 2001 SRL din Sos. Mihai Bravu nr. 2, bl. 60B, sc. 2, ap. 82, et. 1, Sector
2, Romania, date necesare pentru înscrierea în grupul țintă si la serviciile formare,
mediere și evaluare de competențe (care pot fi și servicii externalizate) dar și pentru
raportările tehnice obligatorii în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare
aferent proiectului sus amintit.
Declar pe propria răspundere, cunoscând art. 326 din Codul Penal privind
sancționarea declarațiilor false ca am luat cunoștință de explicațiile, instrucțiunile,
precum, si de drepturile pe care le am pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor personale și libera circulație a acestora precum și prelucrarea
datelor cu caracter personal. Declar că pun la dispoziție, de bună voie, toate datele
personale, inclusiv CNP-ul (codul numeric personal) și îmi dau expres acordul pentru
prelucrarea, în conformitate cu regulamentul UE679/2016, a datelor personale.
Totodată, sunt de acord cu utilizarea imaginii mele din fotografii, materiale video
si alte testimoniale în scopul promovării activităților si diseminării rezultatelor
proiectului, imagini si înregistrări video ce vor fi folosite în materiale promoționale si
publicitare, rețele de socializare si orice alte modalități de promovare a proiectului la
care particip.
Operatorul are dreptul de a transmite datele mele personale către MINISTERUL
INVESTITIILOR SI PROIECTELOR EUROPENE (prin Organismul Intermediar Regional), alte
organisme legate de acesta si prestatorii de servicii de mediere si de evaluare
competente în condițiile prevăzute de legislația națională si regulamentul UE în
vigoare.
Sunt de acord sa fiu contactat telefonic si prin mijloace electronice (sms, e-mail,
etc) de către Operator si prestatorii de servicii de mediere si de evaluare competente.
Categoriile de date pe care le prelucrăm în acest context se regăsesc în
Formularul de înregistrare a grupului țintă și care conține următoarele informații: nume,
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prenume, cod numeric personal, serie si număr de CI/BI, prenumele părinților, adresa
de domiciliu/reședința, date de contact (număr de telefon, adresa de email), fotocopii
a documentelor de studii, a actului de identitate, a certificatului de naștere și/sau a
certificatului de căsătorie, precum și alte acte care să ateste eligibilitatea ca membru
al grupului țintă.
Confirm faptul ca am luat la cunoștință ca aceste date vor fi tratate confidențial,
în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor
date, transpusa prin Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date cu
modificările si completările ulterioare, precum si prevederile Directivei 2002/58/CE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul
comunicațiilor electronice, transpusa prin Legea nr. 506/2004, si ca îmi cunosc
drepturile conferite de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date.
Confirm ca am luat la cunoștință si sunt de acord în totalitate cu NOTĂ DE
INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL si ca am primit
pliantele de informare GDPR, atașate prezentului acord.
Pentru exercitarea drepturilor prezentului acord (drepturi prezentate în Nota de
informare) vă puteți adresa cu o cerere scrisă datată și semnată la sediul firmei, sau la
adresa de email prezentate. în cazul în care nu sunteți mulțumit de soluția primită
puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal – datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro.
Nume si prenume: ...........................................
Semnătura: _____________________________
Data:
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