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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 

“UNIT 2 – RMPD – Ucenicie şi stagii pentru tinerii NEETs din regiunile mai puţin dezvoltate” 

 POCU/262/2.1/2.2/119910  



Obiectivul general al proiectului 
 
Îmbunătățirea posibilităților de încadrare a minimum 900 tineri NEET șomeri 
înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) prin acordarea de subvenţii 
angajatorilor care organizează programe de ucenicie şi/sau stagiatură 
 
 Aria de acoperire   Buget 
 
 21 de judeţe din regiunile:  38.629.300,79 lei  

 
•Nord-Est                din care    
•Nord-Vest    32.834.905,68 lei valoare eligibilă cf. POCU 
•Vest      5.794.395,11 lei contribuţie beneficiar 
•Sud-Vest Oltenia 
 



 
Echipa de implementare 

 

ANOFM 

Manager - 1 

Expert Financiar – 1 

Expert Tehnic – 2 

Expert Comunicare – 1 

Expert Achiziţii - 1 

Expert Juridic – 1 

 

În fiecare din cele 21 de judeţe 

Expert implementare interni - 2 

 
 

Implementare în 4 regiuni, 21 de judeţe 



 

•900 tineri NEETs şomeri din regiunile eligibile informaţi şi consiliaţi inclusiv 
profilaţi de către SPO încadraţi în muncă prin programe de ucenicie/stagiu , 
dintre care: 

  - 200 tineri din mediul rural 

`  - 40 tineri minoritate roma 

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 naţional. 

Tinerii NEETs care aparţin minorităţii roma sunt tinerii NEETs care se declară  
ca aparţinând minorităţii roma. 

 

Grup ţintă 



Condiţii cumulative pentru grupul ţintă 

  Tinerii NEETs din grupul ţintă sunt persoane care: 

• Au împlinit 16 ani şi au sub 25 de ani; 

• Nu au un loc de muncă sau nu urmează niciun program educațional sau de formare; 

• Au reședința/domiciliul într-una dintre regiunile de dezvoltare eligibile (Nord-Est, 

Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia); 

• Sunt înregistrate la AJOFM, informate și consiliate, inclusiv profilate de către SPO. 

  (Vârsta tânărului NEET este calculată la data intrării în operațiune)  

 



 

• 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.  

  

 Persoana din grupul ţintă să nu deţină o calificare pentru ocupaţia în care se 

organizează ucenicia la locul de muncă (cf Legii nr.279/2005)  

Obiective specifice 



 

• 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. 

  

 Persoana din grupul țintă să nu fi desfăşurat, potrivit legii, activitate 

 profesională în același domeniu, anterior absolvirii. (cf Legii nr.351/2001) 

Obiective specifice 



Indicatori prestabiliţi de realizare şi de rezultat  



 

•Subactivitatea 1.1    

   Acordarea ajutoarelor financiare pentru angajatorii care 
încheie contracte de ucenicie la locul de muncă (calificare 
nivel 2) cu 625 tineri NEETs şomeri 

•Subactivitatea 1.2  

   Acordarea ajutoarelor financiare pentru angajatorii care 
încheie contracte de ucenicie la locul de muncă (calificare 
nivel 3) cu 187 tineri NEETs şomeri 

 

 

 

A1 
Ucenicie 

625 tineri 
NEETs nivel 
calificare 2 

187 tineri 
NEETs Nivel 
calificare 3 

A.1 Sprijin financiar ucenicie 
Rezultate anticipate 



A2 Stagiu 
88 tineri 

NEETs 

 

 

 

 

• 88 tineri NEETs șomeri care 
încheie contracte de stagiu 
pentru care se acordă 
finanțare angajatorilor 

A.2 Sprijin financiar pentru stagii 
Rezultate anticipate 



            Rezultate la 31 octombrie 2018 

Stagiu 
9 tineri 
NEETs Ucenicie 

103 tineri 
NEETs nivel 
calificare 2 

103 tineri 
NEETs Nivel 
calificare 3 



UNIT 2 RMPD – Ucenicie şi stagii pentru tinerii 
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
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Conţinutul acestui material nu reprezintă 
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