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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020  

Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs 

Obiectivul specific 2.1: Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, 

înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, 

Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) 

 

 

               

 

 

 

Titlu proiect  ACTIMOB 2 RMPD ALTERNATIV – Activare și mobilitate tineri NEETs 
POCU/386/2/1/125314 

Beneficiar Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă  

Obiectivul 
general 

Creșterea oportunităților pentru încadrarea a 17.449 tineri NEETs șomeri 
înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO), prin stimularea mobilității 
și subvenționarea locurilor de muncă. 

Obiective 
specifice 

1. Stimularea ocupării tinerilor NEETs șomeri înregistrați la Serviciul Public 
de Ocupare (SPO), prin acordarea de subvenții angajatorilor pentru 
încadrarea în muncă a 14.653 de persoane, tineri NEETs unici susținători ai 
familiilor monoparentale, tineri NEETs șomeri de lungă durată, tineri NEETs 
persoane cu handicap, absolvenți ai unor instituții de învățământ sau 
absolvenți din rândul persoanelor cu handicap după caz, conform art.85 și 
art. 80 din Legea 76/2002 cu modificările și completările ulterioare  
2. Stimularea ocupării tinerilor NEETs șomeri înregistrați la Serviciul Public 
de Ocupare (SPO), prin acordarea de prime pentru un număr de 2.796 
persoane.  

Perioada de 
implementare  

 
Septembrie 2018 – August 2021  

Bugetul 
proiectului  

227.683.035,16 lei, din care:  
  34.152.455,26 lei - contribuţia solicitantului 
193.530.579,90 lei - asistenţă financiară nerambursabilă 

Activităţi 1. Acordarea de sprijin financiar – prime, tinerilor NEETs care se 
încadrează în muncă 
2.  Subvenționarea locurilor de muncă pentru încadrarea tinerilor NEETs 
3. Analiza, întocmirea, plata și monitorizarea beneficiarului 
4. Managementul proiectului  
5. Informarea și publicitatea 
6. Derularea procedurilor de achiziție publică 
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Rezultate 
anticipate 

A.1:  2.796 prime acordate șomerilor NEETs care se încadrează în muncă 
A.2: 14.653 subvenții acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a 
tinerilor NEETs 
A.3: 17.449 documentații complete pregatite pentru rambursare 
A.4: o metodologie de implementare a proiectului, minimum un raport de 
implementare, minimum o cerere de rambursare 
A.5: o broșură în format electronic cu prezentarea proiectului și a rezultatelor 
acestuia, publicată pe site-ul ANOFM și pe site-urile agențiilor teritoriale pentru 
ocuparea forței de muncă, minimum un raport de activitate publicat pe site-ul 
ANOFM 
A.6: un plan de achiziții; servicii, materiale, consumabile și produse similare, etc. 
în conformitate cu unitatea de măsură/preț unitar/preț total prezentate în planul 
de achiziții (toner pentru multifuncționalele/imprimantele puse la dispoziție de 
către ANOFM, hârtie A4, dosare plastic, bibliorafturi, DVD, plicuri DVD, ștampile, 
tuș ștampile, servicii arhivare, roll-up, pliante, etc) 

Indicatori 
prestabiliţi de 
rezultat  

Tineri NEETs șomeri care, la încetarea calității de participant, au un loc de 
muncă, inclusiv cei care desfășoară o activitate independentă – 13.977 

Indicatori 
prestabiliţi de 
realizare 

Tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani care beneficiază de sprijin – 
17.449 

Grup ţintă  17.449 tineri NEETs cu vârsta între 16 - 24 ani cu domiciliul în regiunile Sud-Vest 
Oltenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, din care fac parte și cei aparținând minorității 
roma și cei din mediul rural. 
Din grupul țintă fac parte:  tineri NEETs care au beneficiat, din anul 2014 pâna la 
data începerii proiectului (septembrie 2018), de măsuri finanțate conform 
prevederilor Legii nr.76/2002, precum și tineri NEETs care se vor angaja în 
perioada de implementare a proiectului. 

Regiuni eligibile Nord-Est, Nord-Vest, Vest şi Sud-Vest Oltenia.  
Regiunea Sud-Vest Oltenia este implicată numai în etapa care vizează cheltuieli 
retrospective pentru măsurile active acordate în perioada 2014 – 2018. 

 
 

 
 
 

 

Simona Țiparu           

Manager proiect  

simona.tiparu@anofm.ro  
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