
  

A N U N Ţ 

 Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) implementează pe o 
perioadă de 36 de luni, proiectul „PRO ACCES ALTERNATIV RMPD – Stimularea mobilității și 
subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi”, cofinanțat din Fondul Social 
European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU). 
 Prin intermediul acestui proiect, ANOFM și-a propus să susțină financiar, din FSE, 
măsurile active acordate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă (AJOFM) în 
perioada 2014- 2021, pentru încadrarea a 110.540 de șomeri non-NEETs aflați în evidențele 
acestora. Menționăm că pentru perioada 2014 – 2018 cheltuielile sunt retrospective. 
Sunt finanțate primele acordate șomerilor non – NEETs care s-au angajat/se angajează 
(activare, mobilitate), precum și subvențiile acordate angajatorilor pentru încadrarea 
persoanelor din următoarele categorii: cu vârsta peste 45 ani, părinți unici întreținători, 
șomeri de lungă durată, persoane care mai au 5 ani până la pensie. 
 Proiectul va fi implementat cu sprijinul AJOFM-urilor din cele 7 regiuni eligibile 
conform cererii de finanțare, respectiv Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Muntenia, Sud-Est, 
Sud-Vest Oltenia și Vest. 

 Solicitantii care au primit  în perioada 2014-2018 subvenţii acordate angajatorilor 
pentru încadrarea persoanelor din următoarele categorii: cu vârsta peste 45 ani, părinți 
unici întreținători, șomeri de lungă durată, persoane care mai au 5 ani până la pensie 
si/sau prime de activare/mobilitate sunt informati prin prezenta ca datele lor cu caracter 
personal vor fi trimise la DG PECU pentru recuperarea acestor sume de la UE prin 
proiectul PRO ACCES ALTERNATIV RMPD. 
 Totodatã, vă informăm cã Agenţia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncã, 
precum si institutiile publice subordonate acesteia, au stabilit măsuri tehnice și 
procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și 
accesibilitatea datelor dumneavoastrã cu caracter personal. 
 De asemenea, vă asigurăm că suntem în măsură să prevenim utilizarea sau accesul 
neautorizat si încălcarea securitãții datelor cu caracter personal, în conformitate cu 
Regulamentului (UE) 2016/679.  

 
Recomandăm persoanelor interesate să urmărească site-ul www.anofm.ro  

 

http://www.anofm.ro

