
 
 
 
 
 

Proiect      cofinanțat      din    Fondul    Social    European     prin     Programul      Operațional      Capital      Uman      2014 - 2020  
Axa     prioritară     2 - Îmbunătățirea      situației      tinerilor    din  categoria  NEETs 

 Valoarea totală a proiectului 4,690,104.08  
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE/ILMT 3,787,259.06 

Valoarea   eligibilă      nerambursabilă   din  bugetul  național  668,339.84  
                                                      Valoarea  cofinanțării  eligibile  a          partenerilor  234,505.18 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru mai       multe informații 
scanează   codul  QR cu 

ajutorul telefonului 
Sau  la  adresa    de  e-mail 

proiect.neets@gmail.com 
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Obiectivu
l 
proiectul
ui 
 
 
 

Obiectivul general al proiectului vizează 
îmbunătățirea posibilităților de dezvoltare  
pentru 420 tineri Neets  cu  vârsta  cuprinsă  între 
16 - 29 ani, din regiunile mai puțin dezvoltate 
Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru, înregistraţi la 
ANOFM/AJOFM care  se  reîntorc în educaţie în 
programe de tip a doua şansă. Proiectul se referă 
în special la tinerii din categorii defavorizate 
(rromă/rural), având  ca scop sporirea nivelului 
de conştientizare  a  rolului  educaţiei  prin  
campanii   de   informare, contribuirea directă la 
scăderea ratei abandonului şcolar, inclusiv prin 
oferirea unor măsuri de sprijin
 financiar pentru cursanţi, pe o 
perioadă de 30 luni. 

 
Partenerii 
proiectului 



 
 

Activitățile 
proiectului 

 

 

A.0. MANAGEMENTUL PROIECTULUI 

A 0.1. Coordonarea generală a proiectului 

A 0.2. Informare și publicitate 

A1. Contactarea și înregistrarea în grupul țintă a tinerilor NEETs 

A 1.1. Pregătirea și multiplicarea materialelor necesare pentru înregistrarea în 
grupul țintă a tinerilor NEETs și încheierea protocoalelor de colaborare cu SPO 

A 1.2. Înregistrarea tinerilor NEETs în grupul țintă și formularea de recomandări 
în vederea participării în activitățile proiectului prin servicii de consiliere și 
orientare a carierei pe tot parcursul vieții 

A 2. Organizarea și derularea programelor de tip „A doua șansă” 

A 2.1 Organizarea și derularea programelor de tip „A doua șansă” 

A 3. Promovarea programului „A doua șansă” și a măsurilor complementare 

A 3.1 Promovarea programului „A doua șansă” și a măsurilor complementare 

A 4. Măsuri de sprijin financiar 

A 4.1 Măsuri de sprijin financiar 



Grupul 
țintă 

 
 

420   de   tineri   NEETs   cu   vârsta între 
16 - 29 ani, înregistraţi la ANOFM / 
AJOFM care se reîntorc în educaţie, în 
programe  de  tip  a     doua şansă, în special 
cei din categorii defavorizate   
(rromă/rural). 

42  de  tineri  NEETs  rromi  şomeri, cu 
vârsta între 16 - 29 ani. 

 
126 de tineri NEETs din zona rurală şomeri 
cu vârsta între 16 - 29 ani. 

 
 



Beneficiile 
grupului 

țintă 
420 de tineri NEETs, şomeri cu 
vârsta între 16-29 ani, vor beneficia de 
măsuri destinate reintegrării în 
educaţie în programe de tip a doua 
şansă (Nord-Est,  Nord-Vest,  Vest, 
Centru). 

278 de tineri NEETs şomeri vor 
finaliza un program de tip a doua 
șansă 

22 tineri NEETs șomeri vor obține o 
calificare, urmare a sprijinului acordat. 
278 de  absolvenți  vor   primi  sprijin 
financiar. 



Teme 
secundare 

INOVAREA SOCIALĂ 
În cadrul activităților A0,  A1,  A2,  A3,  A4  se  va  promova inovarea 
socială ca modalitate de bună practică, conform metodologiilor de 
implementare a activităților și subactivităților aferente acestora. 

 

SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O 
ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE 
DIOXID DE CARBON ȘI EFICIENTĂ DIN 
PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZĂRII 
RESURSELOR 
În cadrul activităților A0, A1, A2, A3, A4 se va promova și încuraja 
îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiei 
informației și comunicării ca modalitate de bună practică, conform 
metodologiilor de implementare a celor 5 activități și subactivități 
aferente acestora. 

NEDISCRIMINAREA 
În cadrul evenimentelor organizate în cadrul proiectului se vor atinge 
subiecte privind discriminarea pe piața muncii, cu promovarea și 
aplicarea principiului nediscriminării în toate activitățile, conform 
metodologiilor de implementare a celor 5 activități și subactivități 
aferente acestora. 

 
ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESIBILITĂȚII, A 
UTILIZĂRII ȘI A CALITĂȚII TEHNOLOGIILOR 
INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR 
În cadrul activităților A0, A1, A2, A3, A4 se va promova și încuraja 
îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiei 
informației și comunicării ca modalitate de bună practică, conform 
metodologiilor de implementare a celor 5 activități și subactivități 
aferente acestora. 



Teme 
orizontale 

 
EGALITATE DE ȘANSE ȘI NON-DISCRIMINARE  

PROMOVAREA EGALITĂȚII ÎNTRE FEMEI ȘI 

BĂRBAȚI 

           DEZVOLTARE 

              DURABILĂ  

SCHIMBĂRI 

DEMOGRAFICE POLUATORUL 

PLĂTEȘTE PROTECȚIA  

BIODIVERSITĂȚII 

UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR 
 

ATENUAREA ȘI ADAPTAREA LA SCHIMBĂRILE 
CLIMATICE 

REZILIENȚA LA 

DEZASTRE 
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DESPRE PROIECT 
Proiectul  ”NEET  -  NU  EXCLUDE  EDUCAȚIA  TA”   Este   cofinanțat   din  Fondul Social European 
prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020. Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea situației     
tinerilor     din   categoria   NEETs 

 
Obiectivul general al proiectului ”NEET - NU EXCLUDE EDUCAȚIA TA” vizează îmbunătățirea posibilităților de 
dezvoltare pentru tinerii NEETs șomeri, înregistrați la ANOFM/AJOFM cu vârsta  cuprinsă  între 16 – 29 ani, care 
se întorc în programele de educație de tip a doua șansă. Prin acest proiect  ne  propunem  să  susținem  și  
să  creăm  premisele dezvoltării tinerilor NEETs care aparțin categoriilor defavorizate. 


