FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 1 - Inițiativa ”Locuri de muncă pentru tineri”
Obiectivul specific: 1.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani,
înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est și
Sud Muntenia)
ACTIMOB 1- Activare și mobilitate tineri NEETs
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Fișă proiect
Titlu proiect

ACTIMOB 1- Activare și mobilitate tineri NEETs

Beneficiar

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

Obiectivul general

Creșterea oportunităților pentru încadrarea a 1200 tineri NEET
șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO).

Obiective specifice

Stimularea ocupării tinerilor NEET șomeri înregistrați la Serviciul
Public de Ocupare (SPO) prin acordarea a 1.200 prime de activare

Perioada de
implementare

Ianuarie 2018 – Decembrie 2018 (12 luni)

Bugetul proiectului

2.112.246,22 lei, din care:
168.979,70 lei – contribuția solicitantului
1.943.266,52 lei – asistență financiară neramburdabilă
1. Acordare primei de activare tinerilor NEET șomeri care se
angajează
1.1 Acordarea primei de activare tinerilor NEET șomeri care se
angajează conform art. 73^2. alin.(1) din Legea 76/2002, cu
modificările și completările ulterioare

Activități

2. Managementul proiectului

2.1 Proiectare executivă
2.2 Asigurarea coordonării și monitorizării activităților în cadrul
proiectului

3. Informare și publicitate

4. Derularea procedurilor de achiziție publică
4.1 Achiziție pentru activitatea 1-3
4.2 Achiziție pentru Activitatea 2 Managementul proiectului
4.3 Achiziție pentru Activitatea 3 Informare și publicitate
A.1
Subactivitatea 1.1: Acordarea a 1200 prime de activare pentru
tinerii NEET șomeri angajați

A.2
Subactivitatea 2.1: Metodologie de implementare proiect
Subactivitatea 2.2: Min. 1 raport de implementare; Min. 1 cerere
de rambursare.

A.3

Rezultate anticipate

Subactivitatea 3.1: - 1 broșura în format electronic cu prezentarea
proiectului și a rezultatelor acestuia publicată pe site-ul ANOFM și
site-ul AJOFM-lor; 2 rapoarte de activitate publicate pe site-ul
ANOFM/AJOFM-uri.

A.4
Subactivitate 4.1: - 1 plan de achiziții - servicii, materiale,
consumabile și produse similare, etc. în conformitate cu unitatea
de masură/preț unitar/preț total prezentate în planul de achiziții
(tonere pentru multifuncționalele/imprimantele puse la dispoziție
de către ANOFM, hârtie A4, dosare plastic, bibliorafturi, DVD,
plicuri DVD, ștampile, tuș ștampile, servicii arhivare, bannere).
Subactivitate 4.2 – Achiziție servicii de arhivare fizică și
electronică.

Subactivitatea 4.3: Achiziție 20 bannere.

Indicatori prestabiliți - Participanții șomeri care participă la intervenția sprijinită de YEI
de rezultat
pâna la finalizarea sa -960 persoane
- Participanții șomeri care, la încetarea calității de participant,
primesc o ofertă de muncă, de participare la un program de
formare continuă, ucenicie sau de stagiu -600 persoane
- Participanții șomeri de lungă durată care participă la intervenția
sprijinită de YEI pâna la finalizarea sa – 192 persoane
- Participanții șomeri de lungă durată care, la încetarea calității
de participant, primesc o ofertă de muncă, de participare la un
program de formare continuă, ucenicie sau de stagiu – 300
persoane
- Persoanele care, în termen de șase luni de la încetarea calității
de participant, obțin un loc de muncă – 600 persoane
Indicatori prestabiliți - Tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani care
de realizare
beneficiază de sprijin - 1.200 persoane
Grup țintă

Tinerii NEETs (Not in Employment, Education or Training)cu vârsta
între 16 si 24 de ani, cu domiciliul sau resedința în regiunile
eligibile.
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