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 Prin proiect se propune integrarea durabilă pe piața muncii a tinerilor 
NEETs cu vârstă între 16 – 29 ani, care nu au loc de muncă, educație sau formare 
profesională, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din 
comunitățile marginalizate. Grupul țintă va fi format din 1060 de persoane din 
care fac parte exclusiv tineri șomeri NEETs înregistrați și profilați în prealabil de 
către Serviciul public de ocupare - SPO din cadrul ANOFM, cu accent pe cei din 
mediul rural și pe cei aparțînând minorității rrom.
 Proiectul este gândit ca un program complex ce implică măsuri active 
și personalizate de ocupare a tinerilor NEETs, cuprinzând orientare, consiliere, 
sprijin financiar pentru deschiderea unei noi afaceri. Proiectul se va implementa 
în regiunile mai puțin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest și Centru.

Obiectivul proiectului

Partenerii proiectului

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de 
ocupare al 1060 tineri NEETs șomeri cu vârste cuprinse între 16-29 ani 
înregistrați la Serviciul Public de Ocupare din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, 
Vest și Centru, cu accent pe cei din categorii defavorizate cum ar fi rromi și 
din mediul rural, prin furnizarea de servicii de informare și promovare, servicii 
de formare profesională, servicii de mediere pe piața muncii și sprijin pentru 
dezvoltarea antreprenorialului în rândul acestora pe perioada proiectului.

 Proiectul își propune îmbunătățirea posibilităților de încadrare pe piața 
muncii a tuturor celor 1060 tineri NEETs șomeri înregistrați la Serviciul Public 
de Ocupare (SPO) vizați de proiect (din care cel puțin 467 își vor găsi un loc de 
muncă) și de calificare a acestora (din care cel puțin 900 tineri vor obține un 
certificat de calificare).
 
 Durata proiectului: 24 luni



Activitățile proiectului
A.0. Managementul proiectului
 SA 0.1. Coordonarea generală a proiectului
 SA 0.2. Informare și publicitate
A1. Contactarea și înregistrarea în grupul țintă a tinerilor NEETs 
 SA1.1. Pregătirea și multiplicarea materialelor necesare pentru 
înregistrarea în grupul țintă a tinerilor NEETs și încheierea protocoalelor de 
colaborare cu SPO 
 SA1.2. Înregistrarea tinerilor NEETs în  grupul țintă și pregătirea 
dosarelor în vederea participării în activitățile proiectului

A2. Campanie de informare și promovare în rândul tinerilor în 
vederea identificării persoanelor cu vârsta între 16 și 29 de ani care nu 
sunt ocupăți și nu urmează nici o formă de educație sau formare în 
vederea direcționarii acestora către SPO în vederea înregistrarii și profilării
 SA2.1 Campanie de informare și promovare în rândul 
tinerilor în vederea identificării persoanelor cu vârsta între 16 și 29 de ani 
care nu sunt ocupați și nu urmează nici o formă de educație sau formare în 
vederea direcționării acestora către SPO în vederea înregistrării și profilării

A3. Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate 
și flexibile
 SA3.1 Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri 
integrate și flexibile

A4. Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării
 SA4.1 Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării

A5. Susținerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont-propriu
 SA5.1 Acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă pentru 
înființarea de afaceri sub formă unor servicii personalizate de sprijin 
 SA5.2. Acordarea de subvenții (microgranturi) pentru
înființarea de noi afaceri



Grupul țintă

Dimensiunea grupului țintă

 GRUPUL ȚINTĂ (GT) AL PROIECTULUI este alcătuit din 
tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Agenția 
Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din regiunile Nord-
Est, Nord-Vest, Vest si Centru și din tineri NEETs șomeri cu vârsta 
între 16 –29 ani care nu sunt înregistrați la ANOFM/AJOFM, ei urmând a 
fi directionati spre înscriere pentru a deveni eligibili pentru grupul țintă.
 Grupul țintă este compus doar din persoanele care beneficiază în mod 
direct de activități.
 Pentru a fi eligibil în grupul țintă, la data intrării în operațiune, o 
persoana trebuie sa îndeplineasca în mod cumulativ următoarele condiții:
 - Să fie tânăr NEETs cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani,
 - Să fie înregistrat și profilat de SPO,
 - Să aibă domiciliul sau reședința în regiunile de dezvoltare vizate de 
proiect (Nord-Est, Nord-Vest, Vest si Centru).

 Grup țintă total: 1060 de tineri NEETs cu domiciliul sau reședința în 
regiunile de implementare (Nord-Est, Nord-Vest, Vest si Centru), din care:
 - 12%, respectiv minim 128 de persoane vor fi de etnie romă;
 - 22%, respectiv 234 de persoane vor fi din mediul rural. 
 În funcție de gradul de ocupabilitate al tinerilor NEETs din grupul țintă, 
structura este următoarea:
 - 32% vor fi tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv 
“greu ocupabil” și “foarte greu ocupabil”
 - 84,91%, respectiv 900 persoane vor participa la cursuri de formare 
profesională de tip calificare, vor dobândi o  calificare în urma cursurilor de 
calificare organzate în cadrul proiectului;
 - 44%, respectiv 467 de persoane vor primi un loc de muncă, inclusiv cei 
care desfășoară o activitate independentă.
 - minim 20 persoane din grupul țintă al proiectului vor înființa o  
întreprindere și vor primii finanțare de până la 25000 Euro, echivalentul în lei.



Beneficiile grupului țintă

 - 1060 tineri NEETs vor fi informați și conștientizați cu privire la 
necesitate și importanța formării profesionale și a angajării, inclusiv a angajării 
pe cont propriu,

 - 1060 tineri NEETs vor fi înregistrați ca șomeri la SPO și vor fi profilați 
în una din cele 4 categorii de ocupabilitate A-ușor ocupabil, B-mediu ocupabil, 
C-greu ocupabil si D-foarte greu ocupabil,
 
 - 900 tineri NEETs din categoriile de ocupabilitate B, C si D vor fi 
înscriși la cursurile de formare profesională din cadrul proiectului și vor 
dobândii o calificare, respectiv își vor îmbunătății compentențele  profesionale,

 - 1060 tineri NEETs șomeri înregistrați la SPO cu vârsta cuprinsă 
între 16-29 ani cu domiciul/resedința în regiunile Nord-Est, Nord-
Vest, Vest și Centru vor fi mediați pe piața muncii, din care minim 467 
(peste 44%) își vor găsi un loc de muncă (inclusiv prin ocupare pe cont propriu,

 - 160 tinerii NEETs din categoria de ocupabilitate A-ușor 
ocupabil vor beneficia de serviciile de dezvoltare a antrenoriatului, respectiv vor 
participa la cursuri de formare în antreprenoriat, vor beneficia de servicii de 
consiliere în vederea dezvoltării și finalizării planurilor de afaceri, vor partipa la un 
concurs de planuri de afaceri în cadrul cărora vor fi selectate și finanțate cele mai 
bune 20, vor beneficia de servicii de monitorizare și consiliere timp de 12 luni în 
vederea înființării și dezvoltării celor 20 planuri de afaceri finanțate, vor 
beneficia de servicii de monitorizare și consiliere în perioada de 
sustenabilitate de 6 luni a celor 20 planuri de afaceri selectate, finanțate și 
implementate.



Obiective specifice
 1. Identificarea și înscrierea în GT a unui număr de 1060 de persoane 
care fac parte din categoria tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, 
înregistrați la Serviciul Public de Ocupare cu rezidență în regiunile mai puțin 
dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest si Centru, din care 12% vor fi de etnie 
roma și 22% vor fi din zona rurală. OS1 contribuie la identificarea și selecția a 
1060 persoane fiind corelat cu A1.1 și A1.2 și cu indicatorul de realizare 4S225. 
Rezultate: 1060 persoane înregistrate din care 128 persoane de etnie roma și 234 
persoane din mediul rural în grupul țintă al proiectului, 1 metodologie selecție 
grup țintă elaborată și implementată 
 
 2. Creșterea nivelului de informare și promovare în rândul tinerilor 
cu privire la avantajele aduse de proiect și îndrumarea acestora spre SPO în 
vederea participării la formare continuă și consolidarea unei cariere.Informația 
redusă este unul dintre principalii factori ai participării reduse la formare, astfel 
încă următorul obiectiv urmărește să contribuie direct la creșterea participării 
tinerilor NEETs la formare și ocupare prin familiarizarea acestora cu beneficiile 
formării și creării unei cariere de succes -corespunde A2 și cu indicatorul de 
realizare 4S225. Rezultate: 108 campanii (2 campanii * 3 regiuni * 18 LUNI) * 30 
pers/campanie 
 
 3. Sprijinirea participării la programele de formare profesională a 
tinerilor NEETs șomeri cu vârstă între 16 – 29 ani, prin măsuri integrate și 
flexibile cum ar fi: organizarea și derularea de programe de formare 
profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare 
sau specializare). Programele se adresează tinerilor NEETs din grupul țintă cu 
nivel de ocupabilitate B, C și D, respectiv “mediu ocupabil”, “greu ocupabil” și 
“foarte greu ocupabil”. – A3 (100% din tinerii care au nivel de ocupabilitate C și D).
Rezultate: 900 tineri NEETs din categoriile de ocupabilitate B, C și D vor fi 
înscriși la cursurile de formare profesională din cadrul proiectului, din care 
minim 44% (467) vor dobândii o calificare, respectiv își 
vor îmbunătății compentențele profesionale. 
 
 4. Stimularea ocupării forței de muncă pentru tinerii NEETs din 
grupul țintă care fac parte din toate nivelurile de ocupabilitate, inclusiv 
celor de nivel A “ușor ocupabil”, prin furnizarea de servicii specializate de 
medierea muncii organizate și desfășurate în conformitate cu 
prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și
stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare. 



Teme orizontale

OS4 este corelat cu activitatea A4.
Rezultat: 1060 tineri NEETs șomeri înregistrați la SPO cu vârstă cuprinsă 
între 16-29 ani cu domiciulul/reședința în regiunile Nord-Est, Nord-
Vest, Vest si Centru vor fi mediati pe piață muncii, din care minim 467 
(peste 44%) își vor găși un loc de muncă (inclusiv prin ocupare pe cont propriu) 
 
 5. Susținerea antreprenoriatului și a ocupării pe cont-propriu a 
tinerilor NEETs cu nivel de ocupabilitate A “ușor ocupabil” prin acordarea de 
sprijin persoanelor din grupul țintă pentru înființarea de afaceri sub formă 
unor servicii personalizate de sprijin,precum și acordarea de subvenții sub 
formă de micro-granturi pentru înființarea de noi afaceri tinerilor NEETs 
ale căror planuri de afaceri vor fi aprobate în cadrul proiectului – A5.1+A5.2. 

Rezultat: 20 noi afaceri înființate pe baza planurilor de afaceri

 Dezvoltare durabilă – proiectul contribuie la tema
orizontală – sprijinirea tranziției către o economie bazată pe emisii scăzute
de carbon și propune în implementarea operațiunilor aspecte legate de locuri de
muncă verzi. Cheltuielile cu subvenții pentru start-up-uri contribuie 
implicit la tema orizontală prin fiecare plan selectat (10%). Menționăm faptul că 
în cadrulfiecărui curs de calificare, se identifica un modul privind dezvoltarea
durabilă. 
 Egalitatea de șanse, non-discriminarea.  Cheltuielile cu subvenții pent-
ru start-up-uri  contribuie implicit la tema orizontală prin fiecare plan selectat 
(10%). Menționăm faptul că în cadrul fiecărui curs de calificare, se identifica un 
modul privind egalitatea de șanse, nondiscriminarea. 
 Utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe
digitale – în cadrul proiectului se vor organiza cursuri de competențe digitale
pentru 450 de cursanți, fiind furnizate 5400 ore de TIC, cu o contribuție
bugetară de minim 330.000 lei, doar în cadrul acestui tip de program de
formare. Menționăm faptul că în cadrul fiecărui curs de calificare, se
identifica un modul TIC. Cheltuielile cu subvenții pentru start-up-uri contribuie
implicit la tema orizontală prin fiecare plan selectat (10%).



DESPRE PROIECT
 Proiectul ”Educația - Garanția unui viitor diferit” 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 ”Educația - Garanția unui viitor diferit” vizează 
îmbunătățirea posibilităților de dezvoltare pentru tinerii NEETs șomeri, înregistrați la ANOFM/AJOFM 
cuvârsta 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
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