FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axă prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți
Numele organizației: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
Titlul proiectului: “UNIT 5 RMD și RMPD – Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET din regiunile mai
dezvoltate și mai puțin dezvoltate”
Cod proiect :POCU/485/3/14/129163

04 Noiembrie 2019

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

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) implementează pe o perioadă de
35 de luni proiectul „ UNIT 5 RMD și RMPD – Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET din
regiunile mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate”, POCU/485/3/14/129163, proiect cofinanțat
de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020.
Prin intermediul acestui proiect ANOFM şi-a propus să contribuie la creşterea şanselor de
ocupare a şomerilor cu vârsta de peste 25 de ani, înregistraţi în evidenţele SPO prin susţinerea
financiară a programelor de ucenicie/stagiu derulate de angajatori.
Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea posibilităților de încadrare a
minimum 9.617 de șomeri, inclusiv persoane din mediul rural sau care aparţin minorităţii roma,
informaţi, consiliaţi şi profilaţi de către agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă,
înregistrați la Serviciul Public de Ocupare.
Astfel, ANOFM, în calitate de beneficiar al proiectului UNIT 5 RMD și RMPD, acordă
angajatorilor care desfăşoară programe de ucenicie sau stagiu un sprijin financiar în valoare de
2.250lei/lună/ucenic/stagiar.
Agenţii economici beneficiază la cerere de această subvenţie pe toată durata contractului de
ucenicie/stagiu încheiat, astfel:




pe o perioadă de la 6 luni la 3 ani pentru contractele de ucenicie, perioada variind în
funcţie de nivelul de calificare, cu condiţia menţinerii raporturilor de muncă ale acestor
categorii de persoane;
pe o perioadă de 6 luni pentru contractele de stagii.

Pentru perioada retrospectivă 01.01.2014 – 04.04.2019 au fost identificate 1.345 de contracte
de ucenicie/stagiu pentru care s-a întocmit şi s-a transmis cererea de rambursare CR1.
Din cele 1.345 de contracte pentru care s-a acordat sprijin financiar angajatorilor 665 au fost
pentru nivelul 2 de calificare (12 luni), 623 au fost pentru nivelul 3 de calificare (24 luni), 7
pentru nivelul 4 de calificare ( 36 luni) şi 47 contracte de stagiu.
Proiectul este implementat cu sprijinul agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă
din 8 regiuni de dezvoltare, eligibile conform cererii de finanţare, respectiv: Centru, SudMuntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Vest şi Bucureşti –Ilfov.
Bugetul proiectului este de 355.780.648,50 lei (aproximativ 76 milioane euro) din care
300.404.595,48 lei (64 milioane euro) sunt cheltuieli nerambursabile, iar 55.376.053,02 lei –
contribuția solicitantului. Menţionăm că pentru perioada 2014-2018 cheltuielile sunt
retrospective.
În cadrul proiectului este finanţată angajarea, prin contracte de ucenicie/stagiu a 9.617 șomeri
și persoane inactive non-NEET, astfel:
•

9.303 persoane care au încheiat/vor incheia contracte de ucenicie;

•

314 persoane care au încheiat/vor incheia contracte de stagiu.

Persoanele interesate pot accesa atât site-ul www.anofm.ro, cât și pagina de Facebook a
instituției, https://www.facebook.com/fiiinformat/
Menționăm faptul că, acestea sunt actualizate permanent cu informații despre proiect și
despre fiecare măsură activă derulată prin intermediul acestuia, persoanele interesate, pot
obține informaţii şi prin adresare directă către agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de
muncă
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