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În continuarea măsurilor derulate în sprijinul tinerilor NEETs, Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă implementează, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Justiţiei 
Sociale, Ministerul Educaţiei Naţionale și Agenţia Naţională pentru Plăţi și Inspecţie Socială, 
proiectul INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidenţele Serviciului Public de Ocupare.  

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea numărului de tineri NEETs înregistraţi 
la Serviciul Public de Ocupare (SPO) în vederea furnizării de măsuri specializate de sprijin. 

Tânărul NEET este „persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 
25 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la 
activităţi de formare profesională” – Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
șomaj și stimularea ocupării forţei de muncă, actualizată. 

Ca și celelalte categorii de clienţi ai ANOFM, tinerii NEETs, odată înregistraţi la agenţiile 
teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de pachete personalizate de măsuri 
active menite să le crească șansele de ocupare.  

Pentru a le facilita accesul la informare și consiliere, formare profesională, medierea muncii, 
ca măsuri de bază ale Serviciului Public de Ocupare, parteneriatul proiectului și-a propus 
identificarea a cel puţin 200.000 de tineri NEETs, dintre care 160.000 vor fi înregistraţi la SPO 
și profilaţi.  

În urma profilării, în funcţie de nivelul în care se încadrează tânărul (ușor ocupabil, mediu 
ocupabil, greu ocupabil sau foarte greu ocupabil) și de nevoile concrete ale acestuia, va fi 
stabilit și tipul de sprijin pe care îl va primi, respectiv tânărul NEET va fi îndrumat către 
măsuri active și/sau alte servicii, precum Programul Naţional „A doua șansă” derulat de 
Ministerul Educaţiei Naţionale, servicii sociale etc. Pentru prima dată, vor fi constituite 
echipe locale de intervenţie formate din experţi de ocupare, asistenţi sociali, consilieri 
școlari/mediatori școlari, a căror interacţiune conduce la eficientizarea măsurilor prin 
implicare directă și în timp util. Se introduce, astfel, managementul de caz ca metodă de 
lucru cu tinerii NEETs.  

-Reţelele locale de colaboratori mobilizate în acţiunea de identificare a tinerilor 
NEETs-  



 

 
 

Proiectul pune accent și pe „revitalizarea” reţelei de sprijin SPO – autorităţi publice locale 
și pe dezvoltarea de noi modele de colaborare, inclusiv activarea voluntariatului local.  

Contribuţia autorităţilor locale este importantă în diferite etape de implementare, prin 
informaţiile  pe care le pot oferi despre tinerii din comunitate, inclusiv prin alocarea 
resurselor umane proprii în mobilizarea tinerilor NEETs către SPO și prin asigurarea locaţiilor 
pentru desfășurarea întâlnirilor cu aceștia. 

Este încurajată, de asemenea, implicarea partenerilor sociali, asociaţiilor profesionale, 
precum și altor actori locali care, prin oferta lor potenţială (locuri de muncă, oportunităţi de 
învăţare, antreprenoriat, ucenicie etc.), pot influenţa în sens pozitiv traseul tânărului NEET. 

Până în prezent, ţinta de 42 de protocoale de colaborare, estimate a fi încheiate de agenţiile 
teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, a fost depășită. Astfel, 528 de actori relevanţi 
la nivel local (primării, prefecturi, inspectorate teritoriale de muncă, licee și colegii, 
organizaţii neguvernamentale, agenţi economici) şi-au arătat intenţia de a se implica, alături 
de echipa proiectului INTESPO, în acţiunea de identificare și de îndrumare a tinerilor NEETs 
către SPO.  

Crearea reţelei de sprijin și extinderea acesteia constituie unul dintre obiectivele specifice 
ale INTESPO - Înregistrarea Tinerilor în Evidenţele Serviciului Public de Ocupare.  

Proiectul va fi implementat în 48 de luni, respectiv în perioada octombrie 2017 – septembrie 
2021, cu un buget de 213.636.395,25 lei.  

INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidenţele Serviciului Public de Ocupare este cofinanţat 
prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor 
din categoria NEETs, Obiectiv specific 2.3 - Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi 
înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare. 
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