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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
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INFORMARE
UNIT 2 RMPD - Ucenicie şi stagii pentru tinerii NEETs
din regiunile mai puţin dezvoltate
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) implementează pe o
perioadă de 36 de luni, proiectul „ UNIT 2 RMPD – Ucenicie şi stagii pentru tinerii NEETs
din regiunile mai puţin dezvoltate ", POCU/262/2.1/2.2/119910 , cofinanțat de Uniunea
Europeană din Fondul Social European(FSE) prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020 (POCU).
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea posibilităților de încadrare a
minimum 900 tineri NEETs șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO).
Astfel, ANOFM și-a propus să susțină financiar, din FSE, derularea programelor de
ucenicie şi/sau stagiu pentru 900 tineri NEETs, inclusiv tineri din mediul rural sau care
aparțin minorității roma, înregistrați în evidențele SPO, informaţi, consiliaţi şi profilaţi
de către agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă (AJOFM). Proiectul susține
financiar programele de ucenicie și/sau stagiu derulate de angajatori pentru tineri care
au domiciliul sau reşedinţa în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia.
Obiectivele specifice ale proiectului prevăd stimularea ocupării tinerilor NEETs șomeri
înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, prin acordarea sprijinului financiar
angajatorilor, aferent încadrării prin ucenicie la locul de muncă a 812 tineri NEETs
șomeri și oferire de sprijin financiar pentru încadrarea prin stagii a unui număr de 88
tineri NEETs șomeri, absolvenții de învățământ superior. Subvențiile sunt în cuantum de
2.250 lei/lună pentru fiecare ucenic/stagiar.
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 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, actualizată.
Pentru subvenţionarea programelor de ucenicie la locul de muncă, trebuie îndeplinită
condiţia menţionată în Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă,

republicată, respectiv aceea că persoana din grupul ţintă să nu deţină o calificare pentru
ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă.
În ceea ce priveşte subvenţionarea programelor de stagiu pentru tinerii NEET absolvenţi
de învăţământ superior, potrivit Legii nr 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru
absolventii de învăţământ superior, trebuie îndeplinită condiţia ca persoana din grupul
ţintă să nu fi desfăşurat activitate profesională în acelaţi domeniu, anterior absolvirii.
În vederea acordării subvenţiilor prin proiectul “UNIT 2 RMPD - ucenicie şi stagii pentru
tinerii NEETs din regiunile mai puţin dezvoltate” se impune transmiterea către Direcția
Generală Programe Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a
documentelor prevăzute în acest sens de legislaţia naţională şi comunitară, şi, implicit,
efectuarea prelucrărilor de date cu caracter personal în sensul prevăzut de Regulamentul
(UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor
cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). În acest context, având în
vedere prevederile regulamentului invocat precum şi cele ale Legii nr.190/2018 privind
măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, Agenția Națională pentru
Ocuparea Forței de Muncă informează persoanele din grupul ţintă cu privire la
transmiterea datelor cu caracter personal către Direcția Generală Programe Capital Uman
din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.
Proiectul va fi implementat cu sprijinul a 21 agenții județene pentru ocuparea forței de
muncă din cele 4 regiuni eligibile, conform cererii de finanțare, respectiv Nord-Est
(Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui), Nord-Vest (Bihor, Bistriţa, Cluj,
Maramureş, Satu-Mare, Sălaj), Sud-Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea), Vest
(Arad,Caraş-Severin, Hunedoara,Timiş).
Bugetul total al proiectului este de 38.629.300,79 lei, din care 5.794.395,11 lei finanţare
naţională și 32.834.905,68 lei finanţare externă nerambursabilă. Perioada de
implementare este 19 februarie 2018 - 18 februarie 2021.
Recomandăm persoanelor interesate să urmărească site-ul www.anofm.ro și pagina de
Facebook a instituției, https://www.facebook.com/fiiinformat , actualizate permanent
cu informații despre proiect și stadiul derulării acestuia.
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