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Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs
Obiectiv specific 2.3 - Creşterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistraţi la Serviciul
Public de Ocupare
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Ocupare
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Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Ministerul Educaţiei Naţionale
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Creşterea numărului de tineri inactivi NEETs înregistraţi la Serviciul Public
de Ocupare din România (SPO) în vederea furnizării de măsuri specializate
de sprijin
1. Creşterea gradului de informare şi conştientizare în rândul tinerilor din
categoria NEETs cu privire la avantajele înregistrării la SPO şi la opţiunile pe
care le au în vederea integrării pe piaţa muncii, în educaţie, formare sau
anteprenoriat prin realizarea unei campanii de informare şi conştientizare la
nivel naţional
2. Constituirea unei reţele de sprijin la nivel local şi implementarea unui
mecanism de lucru cu tinerii, în scopul identificării a 200.000 de persoane
aparţinând categoriei NEETs ca bază pentru identificarea şi monitorizarea
acestora
3. Identificarea a cel puţin 200.000 de tineri NEETs în vederea înregistrării a
160.000 dintre aceştia
Octombrie 2017 – Septembrie 2021 (48 de luni)
213.636.395,25 lei, din care:
33.251.781,02 lei - contribuţia solicitantului
180.384.614,23 lei - asistenţă financiară nerambursabilă
1. Identificarea potenţialilor tineri NEETs din Registrul electronic al
tinerilor NEETs inactivi şi din datele furnizate la nivel local
1.1. Interogarea Registrului bazei de date Chance 4 NEET – Registrul
Electronic al tinerilor NEETs inactivi şi furnizarea de date instituţiilor
implicate
1.2. Colectarea datelor la nivel local
1.3. Corelarea celor două categorii de date: cele din baza de date şi cele
colectate la nivel local
1.4. Elaborarea şi diseminarea hărţii potenţialilor NEETs

2. Campania de informare şi conştientizare
2.1. Dezvoltarea instrumentelor şi materialelor utilizate în cadrul campaniei
2.2. Derularea campaniei
2.3. Operaţionalizarea instrumentelor de informare şi conştientizare
3. Constituirea şi funcţionarea reţelelor de sprijin şi a echipelor de
intervenţie
3.1. Constituirea reţelelor de sprijin la nivel judeţean şi local
3.2. Elaborarea instrumentelor de lucru (metodologii comune, proceduri,
mecanisme de comunicare, coordonare şi raportare etc.)
3.3. Stabilirea Punctelor de sprijin
3.4. Constituirea echipelor locale de intervenţie
3.5. Instruirea echipelor locale de intervenţie şi a personalului din punctele
de sprijin
3.6. Informarea şi instruirea stakeholderilor din cadrul reţelei de sprijin
(inclusiv voluntari)
4. Stabilirea cadrului de organizare şi desfăşurare a intervenţiei
4.1. Stabilirea Planului şi calendarului de intervenţie
4.2. Dotarea echipelor locale de intervenţie
5. Înregistrare, profilare, informare şi monitorizare
5.1. Contactarea şi profilarea tinerilor NEETs
5.2. Înregistrarea la SPO
5.3. Informarea şi consilierea profesională a tinerilor NEETs
5.4. Monitorizarea tinerilor NEETs înregistraţi la SPO
6. Managementul proiectului
6.1. Proiectare executivă
6.2. Asigurarea coordonării şi monitorizării activităţilor în cadrul proiectului
7. Derularea procedurilor de achiziţie publică
7.1. Achiziţie pentru desfăşurarea Activităţii 2 Campania de informare şi
conştientizare
7.2. Achiziţie pentru desfăşurarea Activităţii 3 Constituirea şi funcţionarea
echipelor de intervenţie şi a reţelelor de sprijin la nivel local
7.3. Achiziţie pentru desfăşurarea Activităţii 5 Înregistrare, profilare,
informare şi monitorizare
7.4. Achiziţie pentru desfăşurarea Activităţilor 1-6
7.5. Achiziţie pentru desfăşurarea Activităţii 6 Managementul proiectului
Rezultate
anticipate

8. Informare şi publicitate
A.1: minimum 8 rapoarte extrase în urma interogării bazei de date Chance 4
NEET, minimum 8 etape de colectare date specifice furnizate de
stakeholderii locali, baza de date Chance 4 NEET actualizată în conformitate
cu rezultatele obţinute prin corelarea celor două categorii de date, harta
potenţialilor tineri NEETs actualizată.
A.2: documentaţie pentru achiziţia instrumentelor şi materialelor utilizate
în cadrul campaniei, campanie de informare şi conştientizare derulată

conform planului de comunicare, o pagină Facebook activă (actualizată
săptămânal), un website al Garanţiei pentru tineret activ (actualizat lunar),
un serviciu de tip Call center activ permanent, un site al proiectului
gestionat de ANOFM
A.3: minimum 42 protocoale de colaborare încheiate la nivel
judeţean/municipiul Bucureşti, minimum 2 metodologii/proceduri de lucru,
42 puncte de sprijin înfiinţate prin act administrativ, 42 echipe locale de
intervenţie constituite şi instruite, materiale elaborate pentru instruire, o
sesiune de instruire de 3 zile/regiune organizată în 7 regiuni, minimum 42
sesiuni de informare de câte o zi a stakeholderilor din cadrul reţelei de
sprijin (inclusiv voluntari)
A.4: plan şi calendar de intervenţie actualizat anual, minimum 42 de echipe
locale de intervenţie dotate cu laptopuri, scannere, imprimante, materiale
consumabile
A.5: 200.000 de tineri NEETs inactivi cu vârsta între 16-24 de ani
neînregistraţi la SPO contactaţi, dintre care 160.000 de tineri înregistraţi în
baza de date a SPO, profilaţi, informaţi şi consiliaţi şi monitorizaţi până la
12 luni după înregistrarea în baza de data a SPO.
A.6: comitet de coordonare a proiectului constituit la nivel naţional
(ANOFM/MMJS/MEN/ANPIS), 8 Birouri de coordonare regională, 16 rapoarte
de progres, elaborate la nivel naţional
A.7: servicii, materiale, consumabile şi produse similare
A.8: pliante, banner, afiş, agendă, pix, broşură în format electronic cu
prezentarea proiectului şi a rezultatelor acestuia, un raport de activitate.
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Tineri NEETs inactivi înregistraţi la SPO ca urmare a sprijinului furnizat
160.000
Tineri NEETs inactivi care beneficiază de sprijin în vederea înregistrării
200.000
la SPO
Tineri NEETs (Not in Employment, Education or Training) inactivi cu vârsta
între 16 şi 24 de ani

