FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară:2.Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs
Obiectiv specific 2.3.Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de
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Ref: Proiect INTESPO
PREZENTARE PROIECT
INTESPO- Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare POCU/135/2/3/ cod
MySMIS2014 :113589
Proiectul se adresează tinerilor NEETs (Not in Education Employement or Traning) – tineri între 16 si
24 de ani inactivi, neînregistraţi la Serviciul Public de Ocupare şi cu dificultăţi în a se integra social.
Proiectul INTESPO are ca obiectiv principal creșterea numărului de tineri NEETs înregistrați la
Serviciul Public de Ocupare (SPO) in vederea acordării acestora de măsuri personalizate de sprijin
(oferte de locuri de muncă, reintegrarea în sistemul educaţional, participarea la cursuri de formare
profesională, scheme de ucenicie sau stagii pentru absolventii de învaţământ superior).
Tânărul NEET este „persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani,
care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare
profesională” – Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței
de muncă, actualizată.
Proiectul pune accent și pe „revitalizarea” rețelei de sprijin SPO – organizaţii neguvernamentale și pe
dezvoltarea de noi modele de colaborare, inclusiv activarea voluntariatului local. Contribuția
organizaţiilor neguvernamentale este importantă în diferite etape de implementare, prin informațiile pe
care le pot oferi despre tinerii din comunitate, inclusiv prin alocarea resurselor umane proprii în
mobilizarea tinerilor NEETs către SPO și prin asigurarea locațiilor pentru desfășurarea întâlnirilor cu
aceștia.
Care sunt serviciile si beneficiile pe care le pot accesa tinerii NEETs ?
1.
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă oferă informare şi consiliere în vederea
formării profesionale şi angajării.
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2. Beneficiile pe care le pot obţine tinerii sunt :
- Prima de inserţie de 1.500 de lei;
- Prima de activare de 1.000 de lei;
- Prima de instalare de 12.500 de lei;
- Prima de încadrare de maximum 55 lei/zi.
Ce trebuie să facă tinerii?
Să contacteze experţii agenţiei locale pentru ocuparea forţei de muncă, din sectorul în care au domiciliul
şi să solicite înregistrarea în baza de date. Apoi vor primi detalii cu privire la documentele pe care trebuie
să le depună şi ce paşi au de urmat.
Persoane de contact: Cristina Danciu, George Ciubucciu, Mihai Grosu la numarul 0771.363846 ;
Constantin Mihaela-tel.0745.149244
Descrierea proiectului
Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Direcția Generală Planificare Bugetară și Management
Financiar – Serviciul Implementare și Administrare Proiecte Finanțate din Fonduri Europene
Nerambursabile implementează în perioada 2017- 2021, în calitate de partener proiectul INTESPOÎnregistrarea tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare.
Proiectul se implementează pe o durată de 48 luni (4 ani) și vizează identificarea tinerilor Neets (tineri
cu vârste între 16-24 ani care nu sunt cuprinși în programe de educație sau formare și care nu au reușit
să se integreze pe piața muncii) și înregistrarea acestora în Evidențele Serviciului Public de Ocupare în
vederea furnizării de măsuri personalizate de sprijin.
Parteneriatul proiectului:
1. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu sediul în București, strada Avalanșei, nr. 2022,sector 4, codul fiscal11370190, având calitatea de Lider parteneriat
2. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, cu sediul în București, strada Ion Cîmpineanu, nr.
20, Sector 1, codul fiscal 24708439, având calitatea de Partener 1
3. Ministerul Educației Naționale, cu sediul în București, Strada General H. M. Berthelot 28-30, codul
fiscal 13729380, având calitatea de Partener 2
4. Ministerul Muncii și Justiției Sociale, cu sediul în București, str.Dem. I. Dobrescu, nr 2-4, sectorul 1,
codul fiscal 4266669, având calitatea de Partener 3
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Locaţia proiectului: Implementarea proiectului se va realiza la nivel naţional şi va acoperi toate cele
3.181 unităţi administrativ teritoriale de rang „local” (LAU-2) respectiv 320 municipii și orașe și 2.861
de comune (Sursa: INS, 2016).
Grupul țintă: 200.000 tineri NEETs inactivi cu vârsta între 16-24 neînregistrați la SPO, cu accent pe
aceia cu nivel scăzut de competențe și care au dificultăți în a se integra social, care vor fi înregistrați de
către SPO ca urmare a acestui sprijin.
Obiectivul general: Creșterea numărului de tineri inactivi NEETs înregistrați la Serviciul Public de
Ocupare (SPO) în vederea furnizării de măsuri personalizate de sprijin.
Prin prisma obiectivului general, proiectul se subscrie obiectivului POCU de asigurare a integrării
durabile pe piața forței de muncă a tinerilor NEETs, prin faptul că, odată identificați și înregistrați la
SPO, acești tineri vor putea beneficia ulterior de servicii care să le faciliteze integrarea durabilă pe piața
muncii sau obținerea locurilor de muncă mai bine plătite.
Obiective specifice:
Obiectiv Specific 1 - Creșterea gradului de informare și conștientizare în rândul tinerilor din categoria
NEETs cu privire la avantajele înregistrării la SPO și la opțiunile pe care le au în vederea integrării pe
piața muncii, în educație, formare sau antreprenoriat prin realizarea unei campanii de informare si
constientizare la nivel national.
Obiectiv Specific 2 –Constituirea unei rețelei de sprijin la nivel local și implementarea unui mecanism
de lucru cu tinerii, în scopul identificării a 200.000 de persoane aparţinând categoriei NEETs ca bază
pentru identificarea și monitorizarea acestora.
Obiectiv specific 3 - Identificarea a cel puțin 200.000 tineri NEETs în vederea înregistrării și profilării
a 160.000 dintre aceștia.
Activitățile și rezultatele proiectului sunt în concordanță cu obiectivele specifice vizând atingerea
acestora.
În cazul în care aveţi beneficiari din această categorie, ne-am bucura să ne contactați telefonic și să
stabilim de comun acord întâlniri cu tineri NEETs.
Cu deosebită considerație,
Mihaela Constantin
Asistent Social,
Ministerul Muncii și Protecției Sociale,
Direcţia Generală de Planificare Bugetară şi Management Financiar
Unitatea de Implementare Proiect INTESPO în cadrul Echipe Locale , judeţul Galati
Email: mihaela.constantin@mmuncii.gov.ro
Telefon: 0745.149244
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