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Axă prioritară 2 - Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs
Obiective specifice 2.1. Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani,
înregistrați la SPO, cu rezidenţa în regiunile eligibile
2.2. Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și
certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al
tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la SPO, cu
rezidenţa în regiunile eligibile
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Titlu proiect

“UNIT 2 RMPD – Ucenicie şi stagii pentru tinerii NEETs din
regiunile mai puţin dezvoltate”
POCU/262/2.1/2.2/119910
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

Beneficiar

Obiectivul general

Proiectul va fi implementat prin agențiile județene pentru
ocuparea forței de muncă din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest,
Sud-Vest Oltenia
Îmbunătățirea posibilităților de încadrare a minimum 900 tineri
NEET șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO)
Obiectiv Specific 1 – Stimularea ocupării tinerilor NEETs șomeri
înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO), prin acordarea
sprijinului financiar angajatorilor, aferent încadrării prin ucenicie
la locul de muncă a 812 tineri NEETs șomeri.

Obiective specifice

Perioada de
implementare

Obiectiv Specific 2 - Stimularea ocupării tinerilor NEETs șomeri
înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO), prin acordarea
sprijinului financiar angajatorilor, aferent încadrării prin stagii
pentru absolvenții de învățământ superior a 88 tineri NEETs
șomeri.
19.02.2018 – 18.02.2021 (36 luni)

38.629.300,79 lei din care:
Bugetul proiectului

5.794.395,11 lei contribuție beneficiar
32.834.905,68 lei valoare eligibilă cf. POCU
A1. Acordarea ajutoarelor financiare pentru angajatorii care
încheie contracte de ucenicie cu tineri NEETs șomeri (2.250
lei/lună pentru fiecare ucenic)
1.1. Acordarea ajutoarelor financiare pentru angajatorii care
încheie contracte de ucenicie la locul de muncă pentru
dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de
nivel 2 cu tineri NEETs șomeri
1.2 Acordarea ajutoarelor financiare pentru angajatorii care
încheie contracte de ucenicie la locul de muncă pentru
dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de
nivel 3 cu tineri NEETs șomeri
A2. Acordarea ajutoarelor financiare pentru angajatorii care
încheie contracte de stagiu cu tineri NEETs șomeri absolvenți
de învățământ superior (2.250 lei/lună pentru fiecare stagiar)

Activități
A3. Managementul proiectului
3.1 Proiectare executivă
3.2 Managementul proiectului
A4. Informare și publicitate
4.1 Informarea și publicitatea proiectului
A5. Derularea procedurilor de achiziție publică
5.1 Achiziții materiale consumabile si produse similare
5.2 Achiziție servicii de arhivare
5.3 Achiziție pliante şi bannere

Rezultate
anticipate

A.1
Subactivitatea 1.1
- 625 tineri NEETs înregistrați la SPO care încheie contracte
de ucenicie la locul de muncă pentru dobândirea
competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2
pentru care se acordă finanţare angajatorilor
Subactivitatea 1.2
- 187 tineri NEETs înregistrați la SPO care încheie contracte
de ucenicie la locul de muncă pentru dobândirea
competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3
pentru care se acordă finanţare angajatorilor
A2.
-

88 tineri NEETs şomeri care încheie contracte de stagiu
pentru care se acordă finanţare angajatorilor

A3.
Subactivitatea 3.1
Plan de management organizaţional şi tehnic
Subactivitatea 3.2
Raport de implementare
Cerere de rambursare
A4.
Broşură în format electronic cu prezentarea proiectului şi a
rezultatelor acestuia publicată pe site-ul ANOFM şi site-ul
AJOFM-lor, rapoarte de activitate publicate pe site-ul SPO,
pliante, bannere
A5.
Subactivitatea 5.1
Plan de achiziţii materiale consumabile si produse similare,
etc.
Subactivitatea 5.2:
Achiziţie servicii de arhivare
Subactivitatea 5.3:
Achiziţie pliante şi bannere

Indicatori
prestabiliţi de
rezultat
Indicatori
prestabiliţi de
realizare

- 450 tineri NEETs şomeri care, la încetarea calităţii de
participant, au un loc de muncă, inclusiv cei care desfăşoară o
activitate independentă (50% din total grup țintă)
- 720 tineri NEETs şomeri care, la încetarea calităţii de
participant, dobândesc o calificare (80% din total grup țintă)
- 900 tineri NEETs şomeri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani care
beneficiază de sprijin
900 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16-24 ani, cu domiciliul
sau reședința în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest
Oltenia, informați si consiliați inclusiv profilați de către SPO, din
care 200 de tinerii NEET din mediul rural și 40 tineri aparținând
minorității roma.

Grup ţintă

Suplimentar, pentru Acțiunea 1. - Ucenicia la locul de muncă,
trebuie îndeplinită condiția menționată în Legea nr.279/2005
privind ucenicia la locul de muncă, republicată, respectiv aceea
că persoana din grupul țintă să nu dețină o calificare pentru
ocupația în care se organizează ucenicia la locul de muncă.
Suplimentar, pentru Acţiunea 2. - Stagii pentru tinerii NEET
absolvenți de învațământ superior, trebuie îndeplinită condiţia
ca persoana din grupul ţintă să nu fi desfășurat, potrivit legii,
activitate profesională în același domeniu, anterior absolvirii.
Tinerii NEETs din mediu rural sunt tinerii NEETs care domiciliază
în zone rurale (sat/comune) conform Legii 351/2001 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național.
Tinerii NEETs care aparțin minorității roma sunt tinerii NEETs care
se declară ca aparținând minorității roma.
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