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1. CONTEXT GENERAL ȘI LEGISLAȚIE APLICABILĂ 
 

Una dintre preocupările majore de la nivelul Uniunii 

Europene din ultimul deceniu a fost determinată de 

conștientizarea pericolului de sărăcie cauzat de 

șomaj și inactivitate în rândul tinerilor NEETs cu 

vârste cuprinse între 16-29 ani. Dintre statele 

membre, la nivelul anului 2019, cele mai mari rate 

de șomaj al tinerilor NEETs erau înregistrate de 

Italia, Bulgaria, Croația și România (o rată a tinerilor 

NEETs de aproximativ 20% în rândul populației de 

aceeași vârstă). Contextul social cauzat de șomaj și 

inactivitate în rândul tinerilor NEETs cu vârste 

cuprinse între 16-29 de ani a determinat adoptarea atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivel 

național, a unor măsuri menite să reducă pericolul de sărăcie și impactul negativ semnificativ asupra 

economiei pe termen lung.  

 

Având în vedere statisticile îngrijorătoare, care plasează România pe locul al patrulea la nivelul Uniunii 

Europene ca procent de tineri NEETs, au devenit tot mai necesare acțiuni concrete pentru a reduce 

acest decalaj și pentru a îmbunătăți procesul de integrare și adaptare a tinerilor NEETs pe piața muncii. 

În baza Ordinului nr. 11/2018 pentru aprobarea Procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui 

loc de muncă înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și a resurselor finanțate din FSE 

(POCU 2014-2020, Axa 2, OS. 2.1, 2.2), ANOFM, prin structurile aflate în subordinea sa, a primit 

oportunitatea de a înregistra și profila în mod gratuit tinerii NEETs la Serviciul Public de Ocupare (SPO).  

 

Prin lansarea apelului de proiecte POCU/910/2/4 Operațiune compozită OS. 2.1, 2.2., au fost 

încurajate inițiative de acest tip și în rândul beneficiarilor privați, prin implementarea de proiecte 

dedicate creșterii gradului de ocupare a tinerilor NEETs. Astfel a luat naștere proiectul „VIITOR-

Valorificarea, Instruirea și Integrarea Tinerilor prin Ocupare și Responsabilizare”, cod SMIS 150520, 

implementat de către Asociația Brahma în perioada 2 septembrie 2021 – 1 septembrie 2023, care își 

propune să vină în întâmpinarea nevoilor identificate în rândul tinerilor de la nivelul regiunii București-

Ilfov prin măsuri de calitate în domeniul educației, formării și ocupării. 

 

Pentru fundamentarea proiectului VIITOR, Asociația Brahma a realizat 

o analiză denumită „Studiu analiză de nevoi pentru fundamentarea 

proiectului VIITOR”, care a implicat chestionarea problemelor și 

nevoilor a 230 tineri NEETs din regiunea București-Ilfov. Astfel, printre 

cele mai pregnante probleme identificate au fost lipsa formării 

profesionale, accesul redus la oportunități de formare profesională și 

angajare, lipsa experienței profesionale în domeniul vizat pe piața 
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muncii, precum și nevoia de sprijin în relația cu ANOFM/AMOFM/AJOFM pentru parcurgerea paașilor 

necesari pentru înregistrarea, consilierea și profilarea la SPO. Astfel, prin activitățile și măsurile 

planificate, proiectul VIITOR își propune să contribuie la îmbunătățirea accesului tinerilor NEETs din 

București-Ilfov la servicii socio-profesionale, prin dezvoltare de competențe și măsuri flexibile și 

integrate de ocupare, pentru 400 de tineri NEETs A, B, C și D, inclusiv prin aplicarea garanției pentru 

tineret. 

 

La baza lansării acestui apel de proiecte, cât și la baza implementării 

proiectelor care au obținut finanțare pentru acest obiectiv, se află o 

serie de documente legislative adoptate la nivel european și național, 

strategii adoptate la nivel european și documente programatice 

naționale sau specifice POCU: 

 

Regulamentul UE nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 

privind Fondul Social European și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului; 

Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare Forţei de 

Muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordinul nr. 11/2018 din 4 ianuarie 2018 pentru aprobarea Procedurii de profilare a persoanelor în 

căutarea unui loc de muncă înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă; 

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de 

servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă; 

Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); 

Hotărârea Guvernului nr. 1610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.76/2002 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare Forţei de Muncă, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru 

stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a 

acestora, cu modificările şi completările ulterioare;  
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Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (SNOFM); 

 

Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților romilor 

2015-2020; 

 

Strategia Națională de învățare pe tot parcursul vieții 2015-2020; 

 

Strategia Guvernamentală pentru Dezvoltarea Sectorului Intreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM); 

 

Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-

2020, cu modificările și completările ulterioare;  

 

Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice Axa prioritară 2: Îmbunătățirea situației tinerilor din 

categoria NEETs; Obiectiv tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de 

muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă; Prioritatea  de  investiție 8.ii: Integrare durabilă pe 

piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, 

inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv 

prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”; Obiectivul Specific 2.1: Creșterea ocupării 

tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu 

rezidența în regiunile eligibile; Obiectivul Specific 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 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în 

regiunile eligibile; Apel de proiecte: POCU/910/2/4/Operațiune compozită OS. 2.1, 2.2; 

 

Ghidul Indicatorilor POCU și Fișele indicatorilor POCU (cu modificările și completările ulterioare);  

 

Contractul de finanţare POCU/910/2/4/150520 încheiat între Asociația Brahma, în calitate de 

beneficiar al finanțării nerambursabile acordate prin intermediul Fondului Social European și Ministerul 

Investițiilor și Proiectelor Europene reprezentat prin Organismul Intermediar Regional pentru 

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București-Ilfov, pentru 

proiectul VIITOR – Valorificarea, Instruirea și Integrarea Tinerilor prin Ocupare și Responsabilizare, cod 

SMIS 150520. 
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2. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

„VIITOR – Valorificarea, Instruirea și Integrarea Tinerilor prin Ocupare și Responsabilizare”, 

POCU/910/2/4/150520, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020 Axa prioritară 2: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs; Obiectiv 

tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității 

forței de muncă; Prioritatea  de  investiție 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în 

special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de 

excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a 

“garanției pentru tineret”; Obiectivul Specific 2.1: Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta 

între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile; 

Obiectivul Specific 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 

- 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile; Apel de proiecte: 

POCU/910/2/4/Operațiune compozită OS. 2.1, 2.2. 

 

DURATA DE IMPLEMENTARE: 2 septembrie 2021 – 1 

septembrie 2023 

 

REGIUNE DE IMPLEMENTARE: București-Ilfov 

 

BUGET TOTAL AL PROIECTULUI: 3,256,566.50 lei, 

dintre care 2,605,253.19 lei valoare eligibilă 

nerambursabilă din FSE și 651,313.31 lei valoare 

eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 0 lei 

reprezintă cofinanțare proprie a Beneficiarului.  

 

OBIECTIV GENERAL 

Proiectul „VIITOR - Valorificarea, Instruirea și Integrarea Tinerilor prin Ocupare și Responsabilizare”, 

cod SMIS 150520 contribuie la realizarea obiectivului specific al Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020, prin valorizarea capitalului uman, constând în investiția în formarea tinerilor NEETs, că 

resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor. Obiectivul general al proiectului constă în promovarea 

integrării durabile pe piața muncii a 400 de tineri NEETs cu rezidența în regiunea București-Ilfov, cu 

accent pe cei din mediul rural (minim 200), pe cei aparțînând minoritățîi roma  (minim 200) și pe cei 

încadrați în categoriile C (greu ocupabil) și D (foarte greu ocupabil) – minim 120 (30%), prin acționare 

pe trei paliere: educație, formare, ocupare, inclusiv prin punerea în aplicare a garanției pentru tineret.   

 

Plus valoarea proiectului constă în faptul că activitățile și obiectivele propuse sunt fundamentate în 

baza unei analize proprii, care cuprinde atât date statistice, cât și informații preluate din eșantionarea 

realizată la nivelul a 230 tineri cu profil NEETs de la nivelul regiunii București-Ilfov. 
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OBIECTIVE SPECIFICE 

 

Obiectiv specific nr. 1 Creșterea oportunităților de identificare și
selectare transparență și nediscriminatorie a 400 x tineri NEETs de nivel
A, B, C și D prin: derularea unei campanii de informare și promovare în
rândul tinerilor cu rezidență în regiunea București-Ilfov cu accent pe cei
din mediul rural, pe cei apartinând minorității roma și pe cei profilați în
categoriile C și D, în vederea direcționării acestora către SPO pentru
înregistrare, informare, consiliere și profilare, într-o perioada de 24 de
luni.

Obiectiv specific nr. 2 Facilitarea tranziției către piață muncii a 300
x tineri NEETs de nivel B, C și D, înregistrati, informați, consiliați și
profilați la SPO cu rezidență în regiunea București-Ilfov, cu accent pe
cei din mediul rural ,pe cei apartinând minorității roma și pe cei din
categoriile C și D, prin dezvoltarea nivelului de competențe, prin
servicii de formare profesională autorizate ANC și servicii de formare
profesională neautorizate ANC într-o perioada de 20 de luni.

Obiectiv specific nr. 3 Creșterea ocupării durabile și de calitate a 176
x tineri NEETs de nivel A, B, C și D cu rezidență în regiunea București-
Ilfov, cu accent pe cei din mediul rural, pe cei apartinând minorității
roma și pe cei din categoriile C și D, prin furnizarea serviciilor
specializate pentru stimularea ocupării pe piață liberă a muncii și/sau
pe cont propriu, respectiv medierea pe piață muncii, aplicarea
garanției pentru tineret, ocupare asistată și acompaniament, într-o
perioada de 24 de luni.

Obiectiv specific nr. 4 Susținerea antreprenoriatului prin finanțarea a
9 antreprenori tineri NEETs (A) din regiunea București-Ilfov, selectați
dintre cei 28 de tineri NEETs beneficiari ai serviciilor de formare în
competențe antreprenoriale și consiliere și consultanță în
antreprenoriat, cu accent pe cei din mediul rural și pe cei apartinând
minorității roma, într-o perioada de 24 de luni.

Obiectiv specific nr. 5 Asigurarea valorificării, transferabilitatii,
sustenabilității și multiplicării rezultatelor proiectului, în vederea
continuării procesului de facilitare a tranziției pe piață muncii a
tinerilor NEETs cu rezidență în regiunea București-Ilfov, prin: 1.
Înfiintare 1 x Centru de Reabilitare și Integrare Profesională – CRIP; 2.
Creare 1 x Rețea regională de sprijin a tinerilor NEETs; 3. Elaborare și
diseminare 1 x ghid bune practici, într-o perioadă de 24 de luni.
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GRUP ȚINTĂ 

Grupul ţintă al proiectului „VIITOR - Valorificarea, Instruirea şi 

Integrarea Tinerilor prin Ocupare si Responsabilizare” este 

format din 400 de persoane, fiind reprezentant exclusiv din 

tineri NEETs A, B, C si D, cu accent pe cei din mediul rural 

(minim 200 persoane, 50%), pe cei aparţinând minorităţii rome 

(minim 200 persoane, 50%) şi pe cei încadraţi în categoriile C si 

D (minim 120, 30%), cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau 

reşedinţa în regiunea mai dezvoltată București-Ilfov, 

înregistraţi şi profilaţi de către Serviciul Public de Ocupare - SPO (ANOFM prin unităţile cu personalitate 

juridică din subordinea sa aflate în regiunile de dezvoltare eligibile). 

Tânăr NEET = persoana cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, care nu are un loc de muncă, nu urmează o 

formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională. 

Dimensionarea și segmentarea grupului țintă a fost stabilită în urma informațiilor și datelor obținute în 

cadrul analizei proprii a Beneficiarului. Grupul țintă al proiectului VIITOR este dimensionat astfel: 

Total grup ţintă: 400 x persoane tineri NEETs care nu sunt ocupaţi şi nu urmează nicio formă de educaţie 

sau formare înregistraţi, informaţi, consiliaţi şi profilaţi SPO; 

Total grup ţintă din mediul rural: 200 x tineri NEETs care nu sunt ocupaţi şi nu urmează nicio formă de 

educaţie sau formare înregistraţi, informaţi, consiliaţi şi profilaţi SPO (50%) - minim; 

Total grup ţintă din mediul urban: 200 x tineri NEETs care nu sunt ocupaţi şi nu urmează nicio forma 

de educaţie sau formare înregistraţi, informaţi, consiliaţi şi profilaţi SPO (50%) – minim. 

 

 

 

50%50%

Proveniență

mediul urban

mediul rural
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Total grup ţintă aparţinând etniei rome: 200 x tineri NEETs care nu sunt ocupaţi şi nu urmează nicio 

formă de educaţie sau formare înregistraţi, informaţi, consiliaţi şi profilaţi SPO (50%) – minim; 

Total grup ţintă aparţinând etniei române sau non-romă: 200 persoane tineri NEETs care nu sunt ocupaţi 

şi nu urmează nicio formă de educaţie sau formare înregistraţi, informaţi, consiliaţi si profilaţi SPO 

(50%)-minim;  

 

 

Total grup ţintă din categoriile C (greu ocupabil) şi D (foarte greu ocupabil): 120 x tineri NEETs care nu 

sunt ocupaţi şi nu urmează nicio forma de educaţie sau formare înregistraţi, informaţi, consiliaţi si 

profilaţi SPO (30%) – minim; 

Total grup ţintă din categoriile A (usor ocupabil) şi B (mediu ocupabil): 280 x tineri NEETs care nu sunt 

ocupaţi şi nu urmează nicio formă de educaţie sau formare înregistraţi, informaţi, consiliaţi şi profilaţi 

SPO (70%) – minim; 
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În selectarea grupului ţinta NU se va face niciun fel de deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, 

pe baza de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare 

sexuală, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie 

defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea dreptului de a 

participa la proiect, fiind asigurat principiul egalităţii de sanse şi tratament între femei şi bărbaţi, 

prevenirea oricărei forme de discriminare. 

INDICATORI ȘI REZULTATE ASUMATE 

Rezultatul 1 corespunde sub-activității A0.1 şi contribuie la atingerea OS 1, 2, 3, 4, 5 şi a indicatorilor: 

Indicatori de realizare: 4S225; Indicatori de rezultat imediat: 4S200, 4S3. 

 

Indici de rezultat: 1 x Plan operaţional de management; 24 x planificări lunare (minim); 24 x rapoarte 

de monitorizare, evaluare şi control (minim); 24 x rapoarte identificare riscuri şi măsuri atenuare 

(minim); 24 x şedinte cu echipa de proiect (minim); 1 x raport evaluare şi monitorizare finală; 

Documente de monitorizare, evaluare, modelare şi control a proiectului. 

 

Rezultatul 2 corespunde sub-activității A0.2 contribuie la atingerea OS 1, 2, 3, 4, 5 şi la realizarea 

indicatorilor: Indicatori de realizare: 4S225; Indicatori de rezultat imediat: 4S200, 4S3. 

 

Indici de rezultat: 1 x set materiale personalizate cu respectarea MIV Instrumente Structurale 2014-

2020; 10 x afişe A3 la sediile Solicitantului (minim); 2 x roll-up-uri la sediile Solicitantului (minim); 2 x 

bannere/sigle vizibile; 1 x comunicat de presă lansare proiect; 1 x set monitorizare apariţii presă 

comunicat închidere proiect; 1 x website proiect; 1 x profil de social media pentru proiect; 1.000 x 

flyere de promovare a proiectului (minim); 100 x broşuri de promovare a proiectului (minim); 1 x 

campanie de promovare a proiectului prin instrumente online; 24 x articole publicate pe website-ul 

proiectului (minim); 1 x comunicat de presă închidere proiect; 1 x set monitorizare apariţii presă 

comunicat închidere proiect; 1 x Grafic depunere prefinanţare, rambursare, plată actualizat periodic; 

Cereri prefinanţare, cereri plată, cereri rambursare; 24 x Rapoarte financiare (cash-flow, previziuni 

financiare etc.); 1 x Plan de achiziţii actualizat periodic şi dosare de achiziţii; 1 x Arhivă letrică şi 

electronică a proiectului. 

 

Rezultatul 3 corespunde sub-activității A1.1 şi contribuie la atingerea OS 1 şi la realizarea 

indicatorilor: Indicator de realizare: 4S225; Indicatori de rezultat: 4S200 şi 4S3. 

 

Indici de rezultat: 1 x Metodologie de informare şi promovare pentru identificarea tinerilor NEETs; 

1xSet de anexe pentru Metodologia de informare şi promovare pentru identificarea tinerilor NEETs; 

Baze de date întocmite la nivel regiunii Bucureşti-Ilfov pt. Identif. tineri NEETs (actualizate periodic); 

1x comunitate virtuală Societatea NEETs cu viitor - în reţea”; 24 x Sesiuni campanie offline de 

informare a tinerilor NEETs (min.); 24xSesiuni campanie online de informare a tinerilor NEETs (min.); 

anunţuri pe website-uri de profil pentru informarea tinerilor NEETs; anunţuri pe reţele de socializare 
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pentru informarea tinerilor NEETs; centralizări, liste, evidenţe, rapoarte progres; 600 x tineri NEETs 

informaţi cu privire la beneficiile înregistrării şi profilării la SPO şi direcţionaţi către SPO, cu acest 

scop; 400 x tineri NEETs înregistraţi,profilaţi,informaţi,consiliaţi de către SPO. 

 

Rezultatul 4 corespunde sub-activității A1.2, contribuie la atingerea OS1 şi la realizarea indicatorilor: 

Indicator de realizare: 4S225; Indicatori de rezultat: 4S200 şi 4S3. 

 

Indici de rezultat: 1 x Metodologie de selectare, integrare, motivare şi menţinere a grupului ţintă; 1 

x Set instrumente anexe Metodologie; 400 x tineri NEETs cu vârsta de 16-29 de ani din Bucureşti-Ilfov 

înscrişi şi selectaţi în GT, conform metodologiei; 400 x dosare complete de înscriere şi selectare în 

grupul ţintă; 1 x Registru de evidenţă a grupului ţintă încris  şi selectat actualizat periodic; 24 x 

Rapoarte de înscriere, selectare şi monitorizare grup ţintă; Centralizări, materiale, planificări, fişe 

resursă proces selectare G.T. 

 

Rezultatul 5 corespunde sub-activității A2.1, contribuie la atingerea OS 2 şi la realizarea indicatorilor: 

Indicator de realizare: 4S225; Indicatori de rezultat: 4S3. 

 

Indici de rezultat: 1x Metodologie de acompaniere, stimulare prezenţă participanţi şi monitorizare 

program formare profesională autorizat ANC implementat prin servicii externalizat; 1x set instrumente 

de lucru, anexe metodologice (actualizate periodic); 300 x dosare participanţi cursuri formare 

(calificare nivel 2: 28 x particip./grupă x 10 grupe, 20 x particip./grupă x 1 grupă); 300 x certificate 

absolvire/calificare; Planificări proces organizare, acompaniere, stimulare motivaţională a prezenţei 

cursanţilor, materiale şi instrumente aferente; Instrumente proces comunicare cu furnizorul de servicii 

formare profesională. 

 

Rezultatul 6 corespunde A3.1 şi contribuie la atingerea OS 2 şi la realizarea indicatorilor: Indicator 

de realizare: 4S225. 

 

Indici de rezultat: 1 x Metodologie de organizare a programului de formare profesională neautorizat 

ANC – mobbing; 1 x Set anexe, intrumente Metodologie; 10 x Centralizatoare evidenţă grupe curs 

mobbing; 200xdosare participanţi curs mobbing, în 10 grupe a câte 10 participanți/grupă; 

10x set documente formare neautorizată ANC (componente organizare, susţinere, follow-up) – 1 set 

doc./grupă x10 grupe; 10 x set documente proces acompaniere cursanţi şi stimulare prezenţă – 1 set 

doc. /grupăx10 grupe; 10 x set documente proces evaluare şi certificare participanţi curs mobbing - 1 

set doc./grupă x 10 grupe. 

 

Rezultatul 7 corespunde A4.1 și contribuie la atingerea OS 3 și la realizarea indicatorilor: Indicator de 

realizare: 4S225; Indicatori de rezultat: 4S200. 
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Indici de rezultat: 1 x Metodologie de mediere prin informare și anexe; 1 x Metodologie de mediere 

prin conectarea cererii cu oferta și anexe; 6 x BZD oportunități angajare de la nivelul reg. B-I 

pt. tinerii NEETs din G.T, actualizate periodic; 48 x sesiuni de grup de mediere prin informare (job 

club)pentru tinerii NEETs selectați în grupul țintă (minim); 400 x sesiuni individuale de mediere prin 

informare pentru tinerii NEETs selectați în grupul țintă (minim); 6 x secțiuni cu centralizarea 

oportunităților de angajare actualizate periodic și publicate pe webportalul locurilor de muncă, 

actualizate periodic; 1 x set de instrumente utile în căutarea unui loc de muncă pentru tinerii 

NEETs;400 x tineri NEETs mediati prin informare și prin conectarea cererii cu oferta; 400 x Fișe inițiale 

de analiză și 400x Fișe inițiale de analiză și proiecție profesională; 400 x Planuri individuale de 

mediere; 15 burse ale locuriloe de muncă (minim); 1x proces de potrivire (matching) a cererii (profilul 

angajatorilor) cu oferta (profilul candidaților tineri NEETs selectați în grupul țintă); 1 x proces de 

aplicare la oportunitățile de amenajare disponibile pentru tinerii NEETs selectați în GT; Planificări, 

materiale și instrumente suport necesare procesului de mediere. 

 

Rezultatul 8 corespunde sub-activ. 4.2. contribuie la atingerea OS 3 și la realizarea indicatorilor: 

Indicator de realizare: 4S225; Indicatori de rezultat: 4S200. 

 

Indici de rezultat: 1 x Metodologie de mediere prin ocupare pe piață muncii; 1 x Set de instrumente 

anexe pentru Metodologia de mediere prin ocupare pe piață muncii; 400 

x tineri NEETs selectați în grupul țintă asistați în elaborarea CV-ului; 400 x tineri NEETs selectați în 

grupul țintă asistați în pregătirea pentru interviu; 176 x tineri NEETs ocupați pe piața muncii; 176 x 

adrese AJOFM – comunicare schimbare statut pe piața muncii tineri NEETs; Planificări, materiale și 

instrumente suport necesare medierii prin ocupare. 

 

Rezultatul 9 corespunde sub-activ. A5.1 contribuie la atingerea OS 4 și la realizarea indicatorilor: 

Indicator de realizare: 4S225; Indicatori de rezultat: 4S200. 

 

Indici de rezultat: 5 x metodologii organizare program antreprenoriat și anexe; 1 x proces Curs 

competențe antreprenoriale organizat prin servicii externalizate (centralizatoare, dosare înscriere 

s.a); 28 x certificate absolvire participanți curs inițiere în competențe antreprenoriale; 1 x proces 

servicii consiliere și consultanță în antreprenoriat -  serv. Externalizate; 28 x beneficiari servicii 

consiliere și consultanță în antreprenoriat; proces organizare evaluare și selectare PA (proceduri, 

calendar, grile, structura, raport evaluare și selectare PA); 9 x PA evaluate și selectate (PA- incluzând 

un procent de minim 10% din valoarea micro-grantului alocat inovării sociale); 1 x proces servicii 

mentorat – servicii externalizate; 9 x beneficiari servicii mentorat; 9 x entități înființate; 9 x contracte 

de subvenție semnate de adm. Schemei de minimis și entitățile înființate. 

 

Rezultatul 10 corespunde sub-activ. A5.2, contribuie la atingerea OS 4 și la realizarea indicatorilor: 

Indicator de realizare: 4S225; Indicatori de rezultat: 4S200. 
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Indici de rezultat: 1 x Metodologie de acordare și monitorizare a micro-granturilor de minimis; 1 

x Set de instrumente anexe pentru Metodologia de acordare și monitorizare a micro-granturilor de 

minimis; 9 x subvenții micro-grant de 15.000 Euro (73.126,50 lei lei) acordate; 9 noi entități înființate 

de către aantreprenorii selectați prin concurs din rândul tinerilor NEETs prin tranșă nr. 1 (maxim 75% 

din valoarea ajutorului de minimis) și tranșă nr. 2 (diferența până la valoarea totală a ajutorului de 

minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovadă că a ocupat locul/locurile 

de muncă asumat/e prin planul de afaceri); 108 x Rapoarte de monitorizare a celor 

9 entități (9entitatix12 luni x 1 RM/luna)  minim; 1x grup de discuții antreprenori și alți stakeholderi 

(schimb experiențe în antrepre.); 1 x proces realizare conținut relevant grup discuții; Analize, rapoarte 

intermediare, vizite de monitorizare. 

 

Rezultatul 11 corespunde sub-activ. A6.1, contribuie la realizarea OS 3 și la realizarea indicatorilor: 

Indicator de realizare: 4S22. 

 

Indici de rezultat: 1 x Metodologie privind programul de acompaniament; 1 x Set de instrumente anexe 

pentru Metodologia privind programul de acompaniament; Minim 50 x verificări la fața locului în scopul 

validării cazurilor care au cea mai mare nevoie de serviciile de acompaniament; 50 x tineri NEETs din 

grupul țintă care beneficiază de servicii de acompaniament pentru creșterea șanselor de menținere în 

câmpul muncii;15 x pachete servicii de acompaniament de 600 lei/luna acordate pentru 15 tineri NEETs 

pentru o perioada de 6 luni; 35 x pachete servicii de acompaniament pentru 35 tineri NEETs (servicii 

de îndrumare pe parcursul procesului de integrarea socio-profesională), pe o perioada de max. 3 x luni 

(cu acordul angajatorului); 1 x set rapoarte de monitorizare a impactului serviciilor de 

acompaniament asupra beneficiarilor.  

 

Rezultatul 12 corespunde subactiv. A7.1, contribuie la atingerea OS 5 şi la realizarea indicatorilor: 

Indicator de realizare: 4S225. 

 

Indici de rezultat: 1 x spaţiu CRIP amenajat (resurse materiale proprii); 1 x set metodologii, proceduri 

şi instrumente CRIP; 1 x proces informare tineri NEETs din G.T ref CRIP; 1 x sală lectură CRIP; 1 

x set fond documentar sală lectură ocupare; 1 x grup suport (schimb experienţe); 12 x 

întâlniri/dezbateri grup suport (minim); 1 x proces colectare feedback periodic grup ţintă; Articole, 

comunicate, newslettere elaborate şi publicate; 1 x Reţea de Iniţiative şi Suport Ocupaţional Durabil 

(RISOD); 1 x set metodologii, proceduri, instrumente, fişe resursă etc. RISOD; 1 x proces dezvoltare 

RISOD; 5 x evenimente identificare entităţi partenere (minim); 5 x evenimente multiplicare rezultate 

proiect (minim); 1 x campanie de informare şi conştientizare a publicului larg, cu 

accent asupra angajatorului, cu privire la importanţa încadrării în muncă a tinerilor NEETs; 1 

x set metodologii, proceduri, instrumente şi plan de campanie informare şi conştientizare; 1 x ghid de 

bune practici; 1 x proces diseminare ghid de bune practici (minim 1000 exemplare diseminate). 
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INDICATORI 

 

 

 

 

 

 

 

RESURSE UMANE IMPLICATE 

Echipa de implementare a proiectului VIITOR este alcătuită din experți cu experiență cuprinsă între 5-

10 ani, care au pregătirea și cunoștințele necesare pentru a derula activitățile specifice într-un mod 

profesionist și centrat pe nevoile tinerilor NEETs. Întreaga echipă este îndrumată de Managerul de 

proiect, a cărui experiență de peste 10 ani în gestionarea proiectelor asigură implementarea cu succes 

a proiectului. Astfel, echipa responsabilă de implementarea activităților (A0-A7) este formată din: 

 

Manager proiect (A0.1), Expert informare și identificare grup țintă (A 1.1), Expert selectare, 

integrare,motivare și menținere grup țintă (A 1.2), Responsabil program formare autorizat ANC (A 2.1), 

Responsabil program formare neautorizat ANC (mobbing) (A 3.1), Trainer mobbing 1 (A 3.1), Trainer 

mobbing 2 (A 3.1), Expert mediere și ocupare 1 (A 4.1, A 4.2), Expert mediere și ocupare 2 (A 4.1, A 

400 tineri NEETs șomeri cu 
vârsta cuprinsă între 16-29 

ani care beneficiază de 
spriin (4S225)

200 tineri NEETs șomeri cu 
vârsta cuprinsă între 16-29 

ani care beneficiază de 
spriin, din care: Roma 

(4S225.1)

200 tineri NEETs șomeri cu 
vârsta cuprinsă între 16-29 

ani care beneficiază de 
spriin, din care: Din zona 

rurală (4S225.2)

176 tineri NEETs șomeri 
care primesc un loc de 

muncă, inclusiv cei care 
desfășoară o activitate 
independentă (4S200)

88 tineri NEETs șomeri 
care primesc un loc de 

muncă, inclusiv cei care 
desfășoară o activitate 
independentă, din care: 

Roma (4S200.1)

88 tineri NEETs șomeri 
care primesc un loc de 

muncă, inclusiv cei care 
desfășoară o activitate 
independentă, din care: 
Din zona rurală (4S200.2)

300 tineri NEETs șomeri 
care, la încetarea calității 
de participant, dobândesc 

o calificare (4S3)

150 tineri NEETs șomeri 
care, la încetarea calității 
de participant, dobândesc 

o calificare, din care: 
Roma (4S3.1)

150 tineri NEETs șomeri 
care, la încetarea calității 
de participant, dobândesc 
o calificare, din care: Din 

zona rurală (4S3.2)
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4.2), Expert mediere și ocupare 3 (A 4.1, A 4.2), Responsabil program antreprenoriat (A 5.1), Expert 

schemă de minimis (A5.1), Expert evaluator planuri de afaceri 1 (A5.1), Expert evaluator planuri de 

afaceri 2 (A5.1), Expert evaluator planuri de afaceri 3 (A5.1), Expert monitorizare implementare PA (A 

5.2), Responsabil program acompaniament grup țintă (A6.1), Expert valorificare, transferabilitate și 

durabilitate rezultate proiect (A 7.1). Pentru a veni în sprijinul echipei de implementare, sub-

activitatea A1.2 va beneficia de suportul unui voluntar. 

 

ACTIVITĂȚI PREVIZIONATE 

Activitățile proiectului VIITOR sunt în concordanță cu prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții 

Specifice șii au fost gândite pentru a răspunde cât mai bine nevoilor identificate ale tinerilor NEETs din 

regiunea București-Ilfov, vizând acționarea pe trei paliere: educaţie, formare, ocupare, inclusiv prin 

punerea în aplicare a garanţiei pentru tineret.  

Repartizarea tinerilor NEETs pe activități se va realiza în funcție de nivelul de ocupabilitate în care 

sunt profilați de SPO, respectiv: 

 

A2 => tineri NEETs B, C, D

A3 => tineri NEETs B, C, D

A4 => tineri NEETs A, B, C, D

A5 => tineri NEETs A

A6 => tineri NEETs C și D

A7 => tineri NEETs A, B, C, D
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Activitate: A0 Managementul proiectului

Subactivităţi:

A0.1 Activitate transversală aferentă managementului proiectului: sistem de planificare, monitorizare, 
control şi evaluare

A0.2 Activitate transversala aferentă decontării cheltuielilor indirecte pe bază de rată forfetară

Activitate: A1 Înregistrarea, informarea, consilierea, profilarea la nivelul SPO şi selectarea în grupul 
ţintă eligibil a tinerilor NEETs din Bucureşti-Ilfov

Subactivități:

A1.1 Derulare campanie de informare şi promovare, direcţionare NEETs către SPO

A1.2 Selectare grup ţintă după profilare la SPO, motivare şi menţinere

Activitate: A2 Organizarea şi derularea programului de formare profesională autorizat ANC a tinerilor 
NEETs B, C şi D din Bucureşti-Ilfov

Subactivitate:

A2.1 Formarea profesională a tinerilor NEETs B, C şi D - organizată şi derulată în conformitate cu 
prevederile OG 129/2000

Activitate: A3 Organizarea şi derularea programului de formare profesională neautorizat ANC a 
tinerilor NEETs B, C şi D din Bucureşti - Ilfov

Subactivitate:

A3.1 Formarea profesionala a tinerilor NEETs B,C si D - alta decât cea organizată şi derulată în 
conformitate cu prevederile OG 129/2000

Activitate: A4 Furnizarea serviciilor de mediere tinerilor NEETs A, B, C si D din grupul ţintă cu 
rezidenţă în Bucureşti-Ilfov

Subactivităţi:

A4.1 Medierea tinerilor NEETs A, B, C, D - utilizând instrumente şi proceduri de lucru specializate

A4.2 Ocuparea tinerilor NEETs A, B, C, D - utilizând instrumente şi proceduri de lucru specializate

Activitate: A5 Sprijin pentru ocuparea pe cont propriu a tinerilor NEETs A din grupul țintă cu 
rezidența în București-Ilfov, prin activități de susținere a antreprenoriatului

Subactivităţi:

A5.1 Furnizarea serviciilor de susţinere a antreprenoriatului, înfiinţare entitaţi şi semnare contracte 
subvenţie

A5.2 Acordarea subvenţiilor (microgranturi) şi monitorizarea implementării planurilor de afaceri

Activitate: A6 Sprijin pentru menţinerea în câmpul muncii a tinerilor NEETs C şi D din Bucureşti-Ilfov, 
prin activităţi de acompaniament

Subactivitate:

A6.1 Acompaniamentul tinerilor NEETs C, D - prin servicii de asistenţă şi servicii de îndrumare

Activitate: A7 Asigurarea inovării sociale, durabilităţii, sustenabilităţii, valorificării, transferabilităţii şi 
multiplicării rezultatelor proiectului către alte entităţi/alt sector

Subactivitate:

A7.1 Înfiinţarea unui Centru de Reabilitare şi Integrare Profesională (CRIP) dedicat tinerilor NEETs din 
Bucureşti-Ilfov
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3. PROCESUL DE DERULARE A SELECTĂRII GRUPULUI ȚINTĂ 
 

Pași metodologici:  

 

 

3.1 Realizarea procedurilor și instrumentelor de lucru 
 

Sub-activitatea 1.2 este implementată pe o perioadă de 24 luni (L1-L24) și vizează 

selectarea, integrarea, motivarea și menținerea în grupul țintă a tinerilor NEETs prin 

asigurarea unui proces transparent, echidistant și obiectiv, cu respectarea 

principiului nediscriminării, proces realizat după ce tinerii NEETs au fost înregistrați, 

informați, consiliați și profilați de către SPO.  

 

Beneficiari vizați: tineri NEETs cu domiciliul sau reședința București-Ilfov care întrunesc criteriile de 

eligibilitate și selectare în grupul țintă detaliate în metodologie și care au fost anterior înregistrați, 

informați, consiliați și profilați de către SPO. Integrarea în grupul țintă al proiectului se va contabiliza 

doar atunci când un tânăr NEETs va beneficia de sprijin direct în cadrul uneia dintre activitățile 2, 4 

sau 5. 

 

Ținte: 400 tineri NEETs  

 

La baza implementării sub-activității 1.2 se regăsește Metodologia de selectare, integrare, motivare și 

menținere a grupului țintă, împreună cu anexele aferente, elaborate de către Expertul selectare, 

integrare, motivare și menținere grup țintă. 

 

Pasul nr. 1 Realizarea 
procedurilor și 

instrumentelor de lucru

Pasul nr. 2 Înscrierea în 
grupul țintă al 

proiectului

Pasul nr. 3 Selectarea în 
grupul țintă a tinerilor 

NEETs

Pasul nr. 4 Integrarea, 
înregistrarea în grupul 
țintă al proiectului a 

tinerilor NEETs selectați

Pasul nr. 5 Motivarea și 
menținerea tinerilor NEETs 

în grupul țintă
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3.2 Înscrierea în grupul țintă al proiectului 

 

Notă: În procesul de înscriere în grupul țintă vor fi aplicate măsurile de asigurare a respectării normelor 

privind prelucrarea și protecția datelor confidențiale ale grupului țintă (va fi asigurată respectarea 

normelor privind prelucrarea și protecția datelor confidențiale ale persoanelor înregistrate în grupul 

țintă al proiectului, în conformitate cu legislația în vigoare – Legea nr. 190/2018 privind măsurile de 

punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizie în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal. Managerul de proiect este persoana desemnată de către Solicitant pentru asigurarea 

respectării normelor privind prelucrarea și protecția datelor confidențiale ale grupului țintă. 

Criterii de eligibilitate: 

Grupul ţintă al proiectului „VIITOR - Valorificarea, Instruirea şi Integrarea Tinerilor prin Ocupare si 

Responsabilizare” este format din 400 de persoane, fiind reprezentant exclusiv din tineri NEETs A, B, 

C si D, cu accent pe cei din mediul rural (minim 200 persoane, 50%), pe cei aparţinând minorităţii rome 

(minim 200 persoane, 50%) şi pe cei încadraţi în categoriile C si D (minim 120, 30%), care îndeplinesc 

simultan următoarele criterii de eligibilitate: 

 

 

 

 

 

 

au vârsta cuprinsă 
între 16-29 ani

nu urmează nicio formă 
de educație sau 

formare

nu sunt ocupate pe 
piața muncii, având 
exclusiv statut de 

șomeri

au 
domiciliul/reședința 

în regiunea 
București-Ilfov

au fost înregistrate, 
informate, consiliate 
și profilate de către 
Serviciul Public de 

Ocupare (SPO)
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Dosarul de înscriere în grupul țintă va conține următoarele documente: 

 

 

Dosarele de înscriere în grupul țintă se vor depune în format fizic la sediul Centrului de Reabilitare și 

Integrare Profesională (CRIP) din București, Aleea Botorani, nr. 5, bl. V36, parter, de luni-vineri, între 

orele 09:00-17:00.  

Persoanele interesate pot obține informații suplimentare la următoarele date de contact: 

Telefon: 0736 892 941 / 0736171207 

E-mail: crip@viitor-brahma.ro office@asociatia-brahma.ro 

Website: www.viitor-brahma.ro 

Facebook: Viitor pentru tinerii NEETs din București-Ilfov 

Sediul CRIP - Centrul de Reabilitare și Integrare Profesională: Aleea 

Botorani, nr. 5, bl. V36, scara 1, sector 5, București 

 

 

 

Anexa 1 Acord GDPR
Anexa 2 Tabel de 
clasificare date cu 
caracter personal

Anexa 3 Chestionar 
COVID

Anexa 4 Fișă de 
informare cu privire la 
oportunitățile oferite 
în cadrul proiectului

Anexa 5 Cerere de 
înscriere în grupul 

țintă 

Anexa 6 Declarație pe 
propria răspundere

Anexa 7 Fișă de 
verificare a 

conformității și 
eligibilității dosarului 

de apartenență la 
grupul țintă

Anexa 8 Formular de 
înregistrare individuală 

a participanților la 
operațiunile finanțate 
prin POCU 2014-2020

Anexa 9 Plan de 
acțiune personalizat

Anexa 10 Notă de 
constatare ieșire din 

operațiune

mailto:crip@viitor-brahma.ro
mailto:office@asociatia-brahma.ro
http://www.viitor-brahma.ro/
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3.3 Selectarea în grupul țintă a tinerilor NEETs 

 

Expertul selectare, integrare, motivare și menținere grup țintă, cu sprijinul voluntarului alocat acestei 

sub-activități, va avea responsabilitatea derulării procesului de selectare în grupul țintă a tinerilor 

NEETs care au depus dosarele de înscriere. Dosarele de înscriere în grupul țintă vor fi analizate în 

ordinea depunerii, cu respectarea principiului primul venit-primul servit. Va fi asigurat accesul 

transparent, obiectiv, echidistant și nediscriminatoriu al tuturor persoanelor interesate care 

îndeplinesc criteriile de elibigilitate la activitățile proiectului. 

În analiza dosarelor de înscriere, se vor verifica următoarele criterii, a căror validitate va fi consemnată 

în Anexa 7 - Fișa de verificare a conformității și eligibilității dosarului de apartentență la grupul țintă: 

criteriu nr. 1- are vârsta cuprinsă între 16-29 ani; 

criteriu nr. 2 - nu urmează nicio formă de educație și formare; 

criteriu nr. 3 - nu este ocupat pe piața muncii, având exclusiv statut 

de șomer; 

criteriu nr. 4 - are domiciliul/reședința în regiunea București-Ilfov; 

criteriu nr. 5 - a fost înregistrat, informat, consiliat și profilat la 

Serviciul Public de Ocupare (SPO); 

criteriu nr. 6 - dosarul de înscriere în GT este conform și complet. 

 

În cazul în care se constată că dosarul de înscriere în grupul țintă este incomplet, se va acorda un 

termen de 5 zile lucrătoare pentru remedierea aspectelor semnalate. În cazul în care acest termen nu 

este respectat, candidatul va pierde numărul de ordine în înregistrarea în grupul țintă, urmând ca 

dosarul să fie redepus atunci când sunt întrunite toate condițiile. Pentru fiecare candidat al cărui dosar 

a fost depus și analizat se va completa Fișa de verificare a conformității și eligibilității dosarului de 

apartentență la grupul țintă, în care vor fi menționate motivele care au stat la baza respinderii 

dosarului.  

Modalitatea de înlocuire a unui membru al grupului țintă: 

Având în vedere specificul proiectelor cu finanțare europeană și volatilitatea grupului țintă, există 

riscul ca unele dintre persoanele care au depus dosarul de înscriere în grupul țintă să abandoneze sau 

să se retragă din proiect, din varii motive. În acest caz, vor fi realizate următoarele acțiuni: 

- se va întocmi o listă de rezervă, care va fi activată doar în cazul în care numărul inițial de participanți 

vizați nu a fost atins, după împărțirea pe categorii (în funcție de dimensionarea pe mediul rural/urban, 

roma/non-roma); 

- în urma constatării abandonului din varii motive, se va întocmi o decizie de înlocuire, în care vor fi 

prezentate motivele abandonului, decizie avizată de Managerul de proiect și aprobată de 

Reprezentantul legal al asociației; 
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- se va completa Nota constatare ieșire din operațiune, în corelare cu decizia de înlocuire. 

3.4 Integrarea și înregistrarea în grupul țintă al proiectului a tinerilor NEETs selectați 

 

Integrarea, înregistrarea în grupul țintă a tinerilor NEETs ale căror dosare au fost validate se va realiza 

la intrarea în proiect, respectiv la data la care aceștia vor beneficia pentru prima dată de sprijinul 

oferit prin proiect, respectiv prin A2, A4 sau A5.  

Data intrării în operațiune = prima zi în care tânărul NEETs va fi implicat în una dintre activitățile 

prevăzute în proiect, respectiv A2, A4 sau A5. Data intrării în operațiune va fi completată în secțiunea 

A La intrarea în operațiune din cadrul Anexei 8 – Formular de înregistrare individuală a 

participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020, în aceeași zi cu data corespunzătoare 

intrării în operațiune sau în cel mult 7 zile de la intrarea în operațiune. 

Complementar, va fi completat formularul participant din instrumentul POCU FORM, respectând 

acuratețea informațiilor cuprinse în Anexa 8.  

Expertul selectare, integrare, motivare și menținere grup țintă se va asigura de segmentarea grupului 

țintă în vederea oferirii de servicii personalizate tinerilor NEETs, în funcție de tipul profilării la SPO. 

Astfel, pentru fiecare participant va fi întocmită Anexa 9 - Plan de acțiune personalizat, care va 

indica măsurile de sprijin recomandate în funcție de categoria de profilare la SPO. 

 

3.5 Motivarea și menținerea tinerilor NEETs în grupul țintă 

 

Având în vedere profilul grupului țintă vizat în cadrul 

proiectului, sunt necesare acțiuni constante de motivare a 

tinerilor NEETs, în vederea menținerii angajamentului față de 

activitățile în care sunt implicați, maximizând astfel 

participarea lor în proiect. Expertul selectare, integrare, 

motivare și menținere grup țintă va pune în aplicare tehnici și 

metode prietenoase pentru motivarea grupului țintă de a 

participa la activitățile proiectului, se va asigura de urmărirea 

parcursului integrat în funcție de măsurile de sprijin stabilite 

prin Planul de acțiune personalizat, astfel încât să fie atinse 

obiectivele de dezvoltare profesională. Pe lângă beneficiile directe ce decurg din înscrierea în grupul 

țintă al proiectului, vor fi acordate beneficii suplimentare, care să contribuie la creșterea gradului de 

motivație a acestora și menținere în grupul țintă până la finalizarea intervenției.  
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Printre beneficiile directe, rezultate ca urmare a participării la activitățile proiectului, se numără: 

      creșterea gradului de informare cu privire la procesul de înregistrare, consiliere și profilare la SPO; 

      îmbunătățirea competențelor prin participarea la servicii de formare profesională orientate spre 

calitate și prin corelarea acestora cu oportunitățile de ocupare (cursuri calificare nivel 2): 

Agent de securitate (56 participanți) 

Lucrător pentru estetica şi igiena corpului omenesc (56 participanți) 

Cameristă (56 participanți) 

Lucrător în comerţ (56 participanți) 

Lucrător în structuri pentru construcţii (56 participanți) 

Lucrător în alimentaţie – ajutor de bucătar (20 participanți) 

 
      creșterea gradului de informare și conștientizare în rândul tinerilor NEETs cu privire la combaterea 
discriminării la locul de muncă (mobbing); 
 
      creșterea șanselor de ocupare a tinerilor NEETs prin acțiuni de mediere prin metode și instrumente 
specializate; 
 
      contribuție la îmbunătățirea calității domeniului ocupării forței de muncă, prin pregătirea tinerilor 
NEETs pentru integrarea pe piața muncii; 
 
      obținerea de competențe care pot genera ocuparea pe cont propriu, prin participarea la programul 
de formare profesională în domeniul Competențe antreprenoriale (28 participanți), precum și a 
instrumentelor și abilităților necesare pentru a se putea adapta la provocările de pe piața muncii; 
 
      creșterea abilităților și cunoștințelor antreprenoriale pentru cei 28 de participanți la cursul de 
Competențe antreprenoriale, servicii de consiliere și consultanță în antreprenoriat; 
 
      acordarea a 9 subvenții pentru implementarea planurilor de afaceri selectate în cadrul concursului 
de idei de afaceri; 
 
      acordarea de servicii de mentorat celor 9 antreprenori, contribuind astfel la asigurarea 
implementării cu succes a planului de afaceri; 
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      sprijin prin Acompaniament, constând în servicii de asistență (creșă, after school, acompaniere) 
pentru persoanele aflate în întreținerea tânărului NEETs, precum și îndrumare pe parcursul procesului 
de integrare socio-profesională (maxim 3 luni după integrarea în muncă); 
 
     acces la resursele Centrului de Reabilitare și Integrare Profesională (CRIP). 
 
Alte beneficii: 

     informarea constantă cu privire la activitățile proiectului/oportunități/beneficii și disponibilitatea 

echipei de implementare de a răspunde oricăror întrebări/nelămuriri cu privire la proiect; 

     oferirea de mijloace de comunicare diversificate cu echipa de implementare, astfel încât să fie la 

îndemâna participanților; 

     oferirea de suport constant membrilor grupului țintă pe tot parcursul implicării lor în activitățile 

proiectului, astfel încât să fie preîntâmpinate orice probleme/dificultăți în participarea activă la 

activități; 

     planificarea și organizarea periodică de seminarii motivaționale, în cadrul cărora accentul va fi pus 

pe motivarea implicării pro-active la activitățile în care tânărul NEETs este inclus; 

     stimularea prezenței la activități prin contactarea participanților la cursuri/sesiuni/întâlniri; 

     considerație față de feedback-ul acestora cu privire la activitățile în care sunt implicați, pentru a 

putea îmbunătăți aspectele semnalate; 

     constituirea comunității virtuale, modalitate de conectare în timp real. 

4. IEȘIREA DIN OPERAȚIUNE 
Pentru tinerii NEETs care din motivele prezentate mai jos se constată necesitatea ieșirii din operațiune, 

Expertul responsabil de A1.1 va întocmi Anexa 9 – Notă de constatare a ieșirii din operațiune, în care 

vor fi detaliate activitățile în care a fost implicat participantul, precum și motivul care determină 

ieșirea din operațiune. 

Motivele care stau la baza ieșirii din operațiune pot fi următoarele:  

1. finalizarea implicării participantului în proiect, ca urmare a parcurgerii măsurilor de sprijin 

recomandate prin Planul de acțiune personalizat; 

2. încheierea perioadei de implementare a proiectului; 

3. abandon; 

4. excludere din grupul țintă ca urmare a neseriozității/conduită personală și profesională 

inadecvată/lipsă de implicare în activități; 

5. alte motive  
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Data ieșirii din operațiune reprezintă ultima zi în care tânărul NEETs va fi implicat în activitățile 

proiectului, care nu trebuie să fie asociată neapărat cu ultima zi de implementare a proiectului. 

Acestea pot coincide doar în eventualitatea în care persoana respectivă este implicată într-o activitate 

ce se derulează până în ultima zi de implementare, respectiv 01.09.2023.  

Data ieșirii din operațiune va fi completată în secțiunea B La ieșirea din operațiune din Anexa 8 

Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020, 

precum și în secțiunea B din formular participant prevăzut în instrumentul POCU FORM. 

5. PREVEDERI FINALE 
Prezenta metodologie a fost elaborată în cadrul proiectului VIITOR – Valorificarea, Instruirea și 

Integrarea Tinerilor prin Ocupare și Responsabilizare, cod SMIS 150520, în cadrul activității A1 

Înregistrarea, informarea, consilierea, profilarea la nivelul SPO și selectarea în grupul țintă eligibil a 

tinerilor NEETs din București-Ilfov, sub-activitatea 1.2 Selectare grup țintă după profilare la SPO, 

motivare și menținere și poate fi actualizată funcție de necesitățile ce apar din implementarea 

proiectului sau de eventuale instrucțiuni ale AM POCU/OIR POCU. Metodologia intră în vigoare la data 

de 01.12.2021 și este aplicabilă pe întreaga perioadă de implementare a sub-activității, respectiv până 

la finalizarea proiectului.  

 

Lista resurselor umane cu atribuții în implementarea A1.2 din cadrul proiectului SMIS 150520 care au 

luat la cunoștință de conținutul prezentei metodologii și și care își iau angajamentul de a o aplica și 

respecta în integralitate: 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Funcție Data Semnătura 

1. Barac Georgiana Manager proiect   

 

2. Stoian Valentina Expert selectare, 

integrare, motivare și 

menținere grup țintă 

  

 

3.  

 

   

4.  

 

   

 


