
 

 
 
 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020  
Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți 
Obiective speficifice: 
3.1. Creşterea ocupării şomerilor şi a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, 
lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie 
3.2. Creşterea ocupării cetăţenilor români aparţinând minorităţii roma  
3.3. Creşterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistenţă şi 
semi-subzistenţă. 

„UNIT 4 RMPD – Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET din Regiunile mai puțin 
Dezvoltate” 
POCU/277/3/14/121994 

 
20 Decembrie 2018 

 
 

 
 
 

Titlu proiect 

 

„UNIT 4 RMPD – Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET din 

Regiunile mai puțin Dezvoltate” 

 

Beneficiar 

 

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 

 

Obiectivul general 
Îmbunătățirea posibilităților de încadrare a minimum 3.842 șomeri 

non-NEET, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) 

 

 

Obiective specifice 

Obiectiv specific 1: 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 3.695 de șomeri non-NEET. 

Obiectiv specific 2: 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 147 de șomeri non-

NEET. 

Perioada de 

implementare 4 Aprilie 2018 – 3 Decembrie 2020 (32 luni) 

Fișă proiect 



 

 

Bugetul proiectului 

 

124.934.687 lei, din care:  

 18.740.203 lei – contribuția solicitantului 

 106.194.484 lei – asistență financiară nerambursabilă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activități și 

 subactivități 

 

A1. Acordarea sprijinului financiar angajatorilor care încheie 

contracte de ucenicie cu șomeri non-NEET 

1.1  Acordarea sprijinului financiar angajatorilor care încheie 

contracte de ucenicie la locul de muncă cu șomeri non-NEET 

pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări 

de nivel 2; 

1.2  Acordarea sprijinului financiar angajatorilor care încheie 

contracte de ucenicie la locul de muncă cu șomeri non-NEET 

pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări 

de nivel 3. 

 

A2. Acordarea sprijinului financiar pentru angajatorii care 

încheie contracte de stagiu cu șomeri non-NEET absolvenți de 

învățământ superior 

2.1. Acordarea sprijin financiar angajatorilor care încheie 

contracte de stagiu cu șomeri non-NEET absolvenți de învățământ 

superior. 

 

A3. Managementul proiectului 

3.1. Proiectare executivă; 

3.2. Asigurarea coordonării și monitorizării activităților în cadrul 

proiectului. 

 

A4. Informare și publicitate 

 

A5. Derularea procedurilor de achiziție publică 

 5.1. Achiziție pentru Activitățile 1, 2, și 3; 

5.2. Achiziție pentru Activitatea 4. 

 

 

 

 

Rezultate anticipate 

A1. 

Subactivitatea 1.1 – 2.783 de șomeri non-NEET absolvenți de 

învățământ care încheie contracte de ucenicie la locul de muncă 

pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări 

de nivel 2 pentru care se acordă finanțare angajatorilor. 

Subactivitatea 1.2 - 912 de șomeri non-NEET absolvenți de 

învățământ care încheie contracte de ucenicie la locul de muncă 

pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări 

de nivel 3 pentru care se acordă finanțare angajatorilor. 



 

A2. 

Subactivitatea 2.1 - 147 șomeri non-NEET absolvenți de 

învățământ superior care încheie contracte de stagiu pentru care 

se acordă finanțare angajatorilor. 

 

A3. 

Subactivitatea 3.1 - 1 Plan de management organizațional și 

tehnic. 

Subactivitatea 3.2 - min. 1 raport de implementare, min. 1 cerere 

de rambursare. 

 

A4. 

Subactivitatea 4.1: • 41 banner; 

• 20.000 pliante; 

• 1 broșură 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. 

 

A5. 

Subactivitatea 5.1 - 1 plan de achiziții servicii, materiale, 

consumabile și produse similare, etc. în conformitate cu unitatea 

de măsură/preț unitar/preț total, prezentate în planul de achiziții. 

Subactivitatea 5.2. - Achiziții materiale informare și publicitate. 

 

 

 

 

 

Indicatori prestabiliți 

de rezultat 

Participanții care, la încetarea calității de 

participant, dobândesc o calificare 

 
        3.282 
 

Participanții care, la încetarea calității de 

participant, dobândesc o calificare, din care:  

- șomeri și inactivi 

 
        1.641 

 

Participanții care, la încetarea calității de 

participant, dobândesc o calificare, din care:  

- șomeri și inactivi, din care:  

- șomeri pe termen lung 

 

 
           494 

Participanții care, la încetarea calității de 

participant dobândesc o calificare, din care: 

 - persoane de etnie romă 

           656 



 

 

Participanții care, la încetarea calității de 

participant, dobândesc o calificare, din care:  

- persoane din zona rurală 

 

 
           985 

Persoane care, la încetarea calității de 

participant, au un loc de muncă, inclusiv cele 

care desfășoară o activitate independentă 

 

 
         2.339 

Persoane care, la încetarea calității de 

participant, au un loc de muncă, inclusiv cele 

care desfășoară o activitate independentă, din 

care: - șomeri și inactivi 

 
            1.170 

 

Persoane care, la încetarea calității de 

participant, au un loc de muncă, inclusiv cele 

care desfășoară o activitate independentă, din 

care: - șomeri și inactivi, din care:  

- șomeri pe termen lung 

 

Persoane care, la încetarea calității de 

participant, au un loc de muncă, inclusiv cele 

care desfășoară o activitate independentă, din 

care: - persoane de etnie romă; 

 

Persoane care, la încetarea calității de 

participant, au un loc de muncă, inclusiv cele 

care desfășoară o activitate independentă, din 

care: - persoane din zona rurală; 

 

 
              
            

 
              353 

 
 
 
 
 
             468 

 
 
 
 
 
             702 

 

 

 

 

 

 

Indicatori prestabiliți 

de realizare  

 
Persoanele care beneficiază de sprijin, din 

care: - șomeri și inactivi, din care:  

- șomeri pe termen lung; 

 

           576 

Persoanele care beneficiază de sprijin; 

 

         3.842 

Persoanele care beneficiază de sprijin, din 

care: șomeri și inactivi; 

 

        

          1.921 

Persoanele care beneficiază de sprijin, din 

care: - persoane de etnie romă 

 

        

             768 

Persoanele care beneficiază de sprijin, din 

care: - persoane din zona rurală 

                

1.153 
 



 

 

 

 

 

Grup țintă 

 3.842 de persoane, din care: 

 1.921 de șomeri și pesoane inactive din care:  

 579 șomeri pe termen lung și/sau persoane cu dizabilități 

și/sau persoane cu studii primare (ISCED 1) sau studii 

gimnaziale (ISCED2) și/sau persoane cu studii liceale 

(ISCED3) sau postliceale (ISCED4); 

 1.152 persoane din mediul rural, în special persoanele din 

agricultura de subzistență și semi- subzistență; 

 768 cetățeni români aparținând minorității romă. 

 

 

Marian-Cristinel Cîrloganu 

Manager proiect 

E-mail: anofm@anofm.ro 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ                                    Tel.: +4 021 303 98 31; Fax: +4 021 303 98 38 
Operator de date cu caracter personal nr. 497                                                             e-mail: anofm@anofm.ro;  
Str. Avalanşei, nr. 20-22, Sector 4, București                                     www.anofm.ro; www.facebook.com/fiiinformat;  
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