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RAPORT DE ACTIVITATE
(aprilie 2020 – aprilie 2021)
UNIT 5 RMD şi RMPD - Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET din
regiunile mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate

În luna aprilie 2019, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a început
implementarea proiectului „ 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. Perioada de implementare a proiectului este de 42 de luni, respectiv
până în data de 04.10.2022.
Prin intermediul acestui proiect ANOFM şi-a propus să contribuie la creşterea şanselor de
ocupare a şomerilor non-NEET, 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.
Grupul țintă al proiectului este constituit din 9.617 șomeri și persoane inactive non-NEET care
au încheiat/vor încheia contracte de ucenicie/stagiu, cu domiciliul sau reședința în regiunile
eligibile.

În vederea atingerii obiectivelor, în sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă au venit agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din 8 regiuni de
dezvoltare, eligibile conform cererii de finanţare, respectiv: Centru, Sud-Muntenia, Sud-Vest
Oltenia, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Vest şi Bucureşti –Ilfov.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
-

Stimularea ocupării șomerilor non-NEET înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO),
prin acordarea sprijinului financiar angajatorilor, aferent încadrării prin ucenicie la locul de
muncă a 9.543 de șomeri non-NEET.

-

Stimularea ocupării șomerilor non-NEET înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO),
prin acordarea sprijinului financiar angajatorilor, aferent încadrării prin stagii pentru
absolvenții de învățământ superior a 74 de șomeri non-NEET.

Proiectul cuprinde 6 activităţi, şi anume:
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;
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.
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 2.250
lei/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 01.01.2014 – 31.03.2021 au fost incheiate convenții pentru 8.131 de contracte
de ucenicie, astfel:
·
·
·
·

30 convenții pentru contracte de ucenicie de Nivel 1 (6 luni)
4.557 convenții pentru contracte de ucenicie de Nivel 2 (12 luni)
3.537 convenții pentru contracte de ucenicie de Nivel 3 (24 luni)
7 convenții pentru contracte de ucenicie de Nivel 4 (36 luni).

De asemenea, în perioada 01.01.2014 – 31.03.2021 au fost încheiate un număr de 66 de
convenţii pentru care s-a acordat sprijin financiar angajatorilor care derulează contracte de
stagiu.
Managementul proiectului a asigurat coordonarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea
proiectului şi raportarea stadiului implementării acestuia pentru obţinerea rezultatelor
anticipate şi atingerea obiectivelor propuse.
Echipa de management a elaborat documentele de bază specifice, atât în ceea ce priveşte
resursa umană, documentele de natură financiară necesare în vederea gestionării
corespunzătoare a costurilor proiectului, decontarea cheltuielilor, asigurarea fluxurilor şi
resurselor necesare şi rambursarea cheltuielilor, precum şi a celor aferente realizării
achiziţiilor necesare implementării proiectului.
În vederea consolidării informaţiilor referitoare la proiect şi pentru ca măsurile finanţate din
bugetul acestuia să ajungă la publicul ţintă, în cadrul activităţii de informare şi publicitate au
fost realizate o serie de materiale informative care au fost postate pe site-ul ANFOM
www.anofm.ro în cadrul secțiunii Despre noi/Proiecte/” UNIT 5 RMD și RMPD – Ucenicie și stagii
pentru șomerii non-NEET din regiunile mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate” şi pe site-urile
agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă.
Totodată, materialele au fost promovate şi prin intermediul reţelei de socializare Facebook,
atât pe pagina “ANOFM/FII INFORMAT”, cât şi pe paginile de pe facebook ale agenţiilor
judeţene prin intermediul cărora se implementează proiectul.
Astfel, în perioada de referinţă au fost întocmite şi postate pe site următoarele materiale
publicitare:
-

Fişa de proiect iniţială;
O informare GDPR;
O informare generală privind obiectivul proiectului, grupul ţintă, tipurile de măsuri
finanţate, bugetul proiectului, sursa de finanţare;

-

Informări detaliate privind privind obiectivul general şi obiectivele specifice ale proiectului,
perioada de implementare, bugetul, activităţile, grupul ţintă, şi regiunile eligibile;
O broşură electronică de prezentare a proiectului;
Fişa de proiect actualizază ca urmare a aprobării actului adiţional nr. 1 la contractul de
finanţare POCU/485/3/14/129163;
Raportul de activitate aprilie 2019 – aprilie 2020;
O broşură electronică de prezentare a proiectului;
Fişa de proiect actualizază ca urmare a aprobării actului adiţional nr. 2 la contractul de
finanţare POCU/485/3/14/129163.

De asemenea, au fost elaborate şi aprobate machetele pliantelor, banner-ului și roll-up-ului.
Forma şi conţinutul sunt prezentate mai jos:

În ceea ce priveşte activitatea de achiziţii, aşa cum este prevăzut în cererea de finanţare a
proiectului, primul pas l-a constituit elaborarea planului de achiziţii. Astfel au fost
achiziţionale ştampile, produse de papetărie, consumabile şi produse similare, perforatoare,

capsatoare, decapsatoare, DVD-uri si plicuri DVD, servicii de curierat, tonere, în conformitate
cu unitatea de măsură/preţ, unitar/preţ total prezentate în planul de achiziţii.

În perioada raportată, au fost depuse 14 cereri de rambursare, în valoare totală de
167.484.038,07 Lei (echivalent cu 35.634.901,71 EUR), reprezentând peste 47% din valoarea
totală a proiectului.
De asemena, au fost realizate și depuse 8 rapoarte tehnice de progress, împreună cu pachetele
POCU Form aferente, compuse din Registrul grup țintă și Indicatori.

În ceea ce priveşte aspectele contractuale, în luna ianuarie 2020 a fost depus şi aprobat la OIR
POSDRU Bucureşti-Ilfov actul adiţional nr. 1 la contractul de finanţare POCU/485/3/14/129163
prin care a fost modificată perioada de implementare a proiectului, respectiv între 05.04.2019
şi data de 04.04.2022, la care se adaugă şi perioada retrospectivă a activităţilor proiectului
(05.02.2014 – 04.04.2019), precum şi perioadele de derulare a activităţilor din cadrul
proiectului.
În luna noiembrie 2020, a fost depus şi aprobat la OIR POSDRU Bucureşti-Ilfov actul adiţional nr.
2 la contractul de finanţare POCU/485/3/14/129163, prin care a fost modificată perioada de
implementare a proiectului, de la 36 la 42 de luni, respectiv între 05.04.2019 şi data de
04.10.2022, la care se adaugă şi perioada retrospectivă a activităţilor proiectului (05.02.2014 –
04.04.2019).
De asemenea, până în luna aprilie 2021, au fost depuse şi 16 notificări care au prezentat
modificările survenite în cadrul echipei de implementare a proiectului.
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