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Fişă de proiect

Titlu proiect

UNIT 5 RMD și RMPD – Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET
din regiunile mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate

Beneficiar

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Proiectul va fi implementat prin cele 41 de agenţii judeţene pentru
ocuparea forţei de muncă şi Agenţia Municipală pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Bucureşti

Obiectivul general

Îmbunătățirea posibilităților de încadrare a minimum 9.617 de
șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare
Obiectiv specific 1:

Obiective specifice

– Stimularea ocupării şomerilor non –NEET înregistraţi la Serviciul
Public de OcupARE (SPO), prin acordarea sprijinului financiar
angajatorilor, aferent încadrării prin ucenicie la locul de muncă a
9.303 şomeri non –NEET.
Obiectiv specific 2:
- Stimularea ocupării şomerilor non –NEET înregistraţi la Serviciul
Public de Ocupare (SPO), prin acordarea sprijinului financiar
angajatorilor, aferent încadrării prin stagii pentru absolvenţii de
învăţământ superior a 314 şomeri non-NEET.

Perioada de
implementare

5 aprilie 2019 – 4 martie 2022 (35 luni)

Perioada de
eligibiltiate a
cheltuielilor solicitate
la rambursare

2014 - 2022

Bugetul proiectului

355.780.648,50 lei, din care:
55.376.053,02 lei – contribuția solicitantului
300.404.595,48 lei – asistență financiară nerambursabilă
1. Acordare sprijinului financiar angajatorilor care încheie
contracte de ucenicie cu șomeri non -NEET
SA 1.1 Acordarea sprijinului financiar angajatorilor care încheie
contracte de ucenicie la locul de muncă cu șomeri non-NEET

Activități

2. Acordarea ajutoarelor financiare pentru angajatorii care încheie
contracte de stagiu cu șomeri non-NEET absolvenți de învățământ
superior
SA 2.1 Acordarea ajutoarelor financiare pentru angajatorii care
încheie contracte de stagiu cu șomeri non-NEET absolvenți de
învățământ superior
3. Verificare, aprobare, monitorizare, plată stimulente
SA 3.1 Verificare, aprobare, monitorizare, plată stimulente
4. Managementul proiectului
SA 4.1 Asigurarea coordonării și monitorizării activităților în cadrul
proiectului
5 Informare și publicitate
6 Derularea procedurilor de achiziție publică
A.1
Subactivitatea 1.1: 9.303 de șomeri non-NEET absolvenți de
învățământ care încheie contracte de ucenicie la locul de muncă
pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări
de nivel 1, 2, 3, 4 pentru care se acordă finanțare angajatorilor

Rezultate anticipate

A.2
Subactivitatea 2.1: 314 șomeri non-NEET absolvenți de învățământ
superior care încheie contracte de stagiu pentru care se acordă
finanțare angajatorilor.

A.3
Subactivitatea 3.1: - 9617 documentații complete pregătite pentru
rambursare
A.4
Subactivitatea 4.1
- Plan de management organizaţional si tehnic
- Raport de implementare
- Cerere de rambursare.
A.5 – 1 broșură în format electronic cu prezentarea proiectului și a
rezultatelor acestuia publicată pe site-ul ANOFM și site-ul AJOFMlor, 2 rapoarte de activitate publicate pe dite-ul SPO, 10.500
pliante, 43 bannere.
A.6 – 1 plan de achiziții, servicii, materiale, consumabile și produse
similare, etc.
Indicatori prestabiliți - RMD
de rezultat
- Persoane care, la încetarea calității de participant, dobândesc o
calificare – 155 persoane
- RMPD
- Persoane care, la încetarea calității de participant, dobândesc o
calificare – 7.540 persoane
- RMD
- Persoane care primesc un loc de muncă, inclusiv cele care
desfășoară o activitate independentă – 97 persoane
- RMPD
- Persoane care primesc un loc de muncă, inclusiv cele care
desfășoară o activitate independentă – 4.712 persoane

Indicatori prestabiliți - RMD
de realizare
- Persoane care beneficiază de sprijin – 193
- RMPD
- Persoane care beneficiază de sprijin – 9.424

Grup țintă

9.617 șomeri și persoane inactive non-NEET care au încheiat/vor
încheia contracte de ucenicie/stagiu, cu domiciliul sau resedința în
regiunile eligibile din care:
9.303 persoane care au încheiat/vor incheia contracte de ucenicie;
314 persoane care au încheiat/vor incheia contracte de stagiu.

Suplimentar, pentru Acțiunea 1.
-Ucenicia la locul de muncă, trebuie îndeplinită condiția
menționată în Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de
muncă, republicată, respectiv aceea că persoana din grupul țintă
să nu dețină o calificare pentru ocupația în care se organizează
ucenicia la locul de muncă.
Suplimentar, pentru Acţiunea 2. - Stagii pentru absolvenți de
învațământ superior, trebuie îndeplinită condiţia ca persoana din
grupul ţintă să nu fi desfășurat, potrivit legii, activitate
profesională în același domeniu, anterior absolvirii.
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