
 

RO   RO 

 

 

 
COMISIA 
EUROPEANĂ  

Bruxelles, 30.5.2018 

COM(2018) 380 final 

ANNEX 

 

ANEXĂ 

la 

propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

 privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) 

 



 

RO 1  RO 

ANEXĂ  

Indicatorii comuni de realizare și de rezultat privind cererile FEG 

Toate datele cu caracter personal
1
 trebuie defalcate în funcție de sex (bărbați, femei, fără 

caracter binar). 

(1) Indicatori comuni de realizare privind beneficiarii 

– șomeri*; 

– persoane inactive*; 

– angajați*; 

– persoane care desfășoară o activitate independentă*; 

– persoane cu vârsta sub 30 de ani*; 

– persoane cu vârsta peste 54 de ani*; 

– absolvenți de învățământ secundar inferior sau sub acest nivel (ISCED 0-2)*; 

– absolvenți de studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4)*; 

– absolvenți de studii superioare (ISCED 5-8)*. 

Numărul total al beneficiarilor se calculează automat, pe baza indicatorilor comuni de 

realizare legați de statutul profesional
2
. 

Aceste date privind beneficiarii care participă la măsurile cofinanțate din FEG trebuie să fie 

furnizate în raportul final, astfel cum se prevede la articolul 20 alineatul (1). 

(2) Indicatori comuni de rezultat privind beneficiarii 

– procentul beneficiarilor FEG care au un loc de muncă (defalcați pe tip de 

contract de muncă: cu normă întreagă/cu fracțiune de normă, pe durată 

determinată/nedeterminată) și al celor care desfășoară o activitate 

independentă, după șase luni de la sfârșitul perioadei de punere în aplicare*; 

– procentul beneficiarilor FEG care au dobândit o calificare după șase luni de la 

sfârșitul perioadei de punere în aplicare*; 

– procentul beneficiarilor FEG care urmează studii sau cursuri de formare după 

șase luni de la sfârșitul perioadei de punere în aplicare*. 

Aceste date trebuie să fie furnizate în raportul final, astfel cum se prevede la articolul 20 

alineatul (1), și să fie colectate prin intermediul datelor furnizate de către autoritățile 

competente din statul membru, precum și prin intermediul sondajelor realizate în rândul 

beneficiarilor [astfel cum se precizează la articolul 20 alineatul (1) litera (d)]. Datele 

                                                 
1 Autoritățile de management trebuie să instituie un sistem care înregistrează și stochează datele 

individuale ale participanților în format electronic. Dispozițiile privind prelucrarea datelor puse în 

aplicare de statele membre trebuie să fie conforme cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 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 (JO L 119, 4.5.2016, p. 1), în special cu articolele 4, 6 și 9. Datele 

raportate în dreptul indicatorilor marcați cu simbolul „*” sunt date cu caracter personal, conform 

articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679. Prelucrarea lor este necesară în vederea 

îndeplinirii obligației legale care îi revine operatorului [articolul 6 alineatul (1) litera (c) din 

Regulamentul (UE) 2016/679]. 
2 Șomeri, persoane inactive, angajați, persoane care desfășoară o activitate independentă. 
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respective trebuie să acopere numărul total calculat al beneficiarilor, raportat în conformitate 

cu indicatorii comuni de realizare (1). Astfel, procentele se referă, de asemenea, la acest 

număr total calculat. 

(3) Indicatorul comun de rezultat pe termen mai lung privind beneficiarii 

– procentul beneficiarilor FEG care au un loc de muncă, inclusiv al celor care 

desfășoară o activitate independentă, după 18 luni de la sfârșitul perioadei de 

punere în aplicare specificate în decizia de finanțare*. 

Aceste date trebuie să fie furnizate până la sfârșitul celei de a nouăsprezecea luni de la 

sfârșitul perioadei de punere în aplicare. Datele trebuie să acopere numărul total calculat al 

beneficiarilor, raportat în conformitate cu indicatorii comuni de realizare (1). Astfel, 

procentele se referă, de asemenea, la acest număr total calculat. Pentru cazurile de mai mare 

amploare, care acoperă mai mult de 1 000 de beneficiari, datele pot fi, de asemenea, colectate 

pe baza unui eșantion reprezentativ din numărul total al beneficiarilor raportat drept indicator 

de realizare (1).  


