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SEC IUNEA 2. AXELE PRIORITARE
2.A O descriere a axelor prioritare, altele decât asisten a tehnic

2.A.1 Axa prioritar 1: Ini iativa ”Locuri de munc pentru tineri”

ID ul axei prioritare AP 1

Denumirea axei prioritare Ini iativa ”Locuri de munc pentru tineri”

Priorit i de investi ii

Prioritate de investi ii

AP 1: Ini iativa ”Locuri de munc pentru tineri”

Prioritatea de investi ii 1.1

8.2. Prioritatea de investi ii (ii) integrarea durabil pe
pia a for ei de munc a tinerilor, în special a celor care
nu au un loc de munc , care nu urmeaz studii sau
cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confrunt
cu riscul excluziunii sociale i a tinerilor din comunit ile
marginalizate, inclusiv prin implementarea garan iei
pentru tineri;

Obiective specifice, aferente priorit ilor de investi ii

ID PI 1.1
8.2. Prioritatea de investi ii (ii) integrarea durabil pe
pia a for ei de munc a tinerilor, în special a celor care
nu au un loc de munc , care nu urmeaz studii sau
cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confrunt
cu riscul excluziunii sociale i a tinerilor din comunit ile
marginalizate, inclusiv prin implementarea garan iei
pentru tineri;

Obiectiv Specific Asigurarea faptului c tinerii (cu vârsta cuprins între 16
i 25 de ani) din regiunile Centru, Sud Est i Sud
Muntenia fie au un loc de munc , fie urmeaz o form
de educa ie sau de formare (reconversie) profesional
(la patru luni dup p r sirea colii sau a sistemului de
înv mânt ter iar)

Rezultatele pe care statul
membru caut s le ob in prin
sprijinul din partea Uniunii

Reducerea num rului de NEET în regiunile care
beneficiaz de sprijin (Centru, Sud Est i Sud Muntenia)

Ac iuni indicative, aferente priorit ilor de investi ii

Prioritate de investi ii PI 1.1
8.2. Prioritatea de investi ii (ii) integrarea durabil pe pia a for ei de
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munc a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de munc , care
nu urmeaz studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se
confrunt cu riscul excluziunii sociale i a tinerilor din comunit ile
marginalizate, inclusiv prin implementarea garan iei pentru tineri

În concordan cu Recomand rile Specifice de ar privind combaterea omajului în rândul
tinerilor i implementarea Planului na ional pentru stimularea ocup rii tinerilor, precum i cu
prevederile Acordului de Parteneriat pentru 2014 2020, obiectivul specific ce trebuie îndeplinit
în cadrul acestei priorit i de investi ii este de a asigura c tinerii (cu vârsta cuprins între 16 i
25 de ani) din regiunile Centru, Sud Est i Sud Muntenia fie de in un loc de munc , fie urmeaz
un program de educa ie sau de formare (reconversie), la patru luni dup p r sirea colii sau a
sistemului de înv mânt ter iar. Pentru a ob ine rezultatul anticipat, respectiv reducerea
num rului de NEET din regiunile ce beneficiaz de sprijin, interven iile preconizate în cadrul
acestei axe prioritare vor fi finan ate din Ini iativa ”Locuri de munc pentru tineri” (ILMT) i
vor contribui la îndeplinirea obiectivelor prev zute pentru ILMT la nivelul UE.
Pentru a îmbun t i situa ia general a tinerilor i pentru a facilita tranzi ia acestora c tre pia a
muncii, a fost elaborat o abordare multidimensional pentru sus inerea reintegr rii tinerilor
NEET prin oferirea unor oportunit i de educa ie, formare sau angajare. Ac iunile din cadrul
acestei axe prioritare se concentreaz pe oameni i nu pe sistemele i instrumentele necesare
pentru îmbun t irea situa iei generale pe pia a for ei de munc sau care au leg tur cu
sistemul de înv mânt.
Ac iunile prev zute au drept scop atât îmbun t irea nivelului de abilit i i competen e al
tinerilor NEET, cât i încurajarea particip rii lor pe pia a muncii i a antreprenoriatului, în
contextul cre terii mobilit ii i prin facilitarea accesului la informa iile necesare în vederea
adapt rii la noul mediu.
Sunt sus inute, de asemenea, antreprenoriatul i crearea de noi întreprinderi de c tre tinerii
NEET, prin înfiin area unui program special în cadrul programului existent pentru tinerii
debutan i în afaceri‚ „Schema Tinererilor Debutan i”. În plus, sunt prev zute continuarea
acord rii de sprijin pentru întreprinderile nou create i pentru cele existente, prin activit i de
consiliere i formare (inclusiv de formare în domeniul antreprenoriatului), precum i furnizarea
altor servicii de sprijin pentru întreprinderi, menite s asigure sustenabilitatea interven iilor
implementate. Acestea pot îmbr ca forma unui sistem de vouchere sau pot fi programate alte
instrumente, care vor face obiectul unei analize ulterioare privind beneficiile i oportunitatea
unor astfel de mecanisme.
În vederea atingerii obiectivelor stabilite în cadrul acestei priorit i de investi ii, vor fi sus inute
din FSE urm toarele tipuri de ac iuni:
Îmbun t irea nivelului de educa ie i competen e

Sus inerea tinerilor care abandoneaz coala de timpuriu i a celor cu un nivel redus de
competen e pentru a se reintegra în sistemul de educa ie i de formare sau în
programe de educa ie de tip a doua ans , care s le permit s ob in calific rile ce le
lipsesc (inclusiv prin furnizarea de stimulente financiare)
Participare la programe de formare, formare provesional continu i înv mânt
voca ional
Evaluare i certificare pentru recunoa terea competen elor dobândite în context
informal i non formal

Încurajarea particip rii pe pia a muncii
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Furnizarea de stimulente financiare pentru încurajarea angajatorilor pentru a crea noi
locuri de munc sau pentru angajarea pe locurile deja vacante a tinerilor NEETs
Acordarea de subven ii pentru a încuraja tinerii s profite de ansele de angajare,
inclusiv prin participarea la programe de ucenicie i stagii, cu accent asupra tinerilor cu
cele mai mici anse de angajare
Acces la servicii personalizate, precum traseul profesional, consiliere, stagii
personalizate, sprijin prin mecanisme de c utare a unui loc de munc , crearea unui
profil al candidatului pentru g sirea locului de munc potrivit etc.

Încurajarea antreprenoriatului i a ocup rii pe cont propriu
Acordarea de sprijin financiar în cadrul programelor menite s promoveze
antreprenoriatul i crearea de companii noi (prin adaptarea programului existent
pentru tinerii debutan i în afaceri, „Schema Tinererilor Debutan i”)
Instituirea unui sistem de sprijin (pe baz de vouchere) pentru a oferi consiliere i
formare în domeniul antreprenoriatului, în vederea cre rii de întreprinderi i a oferirii
de sus inere în continuare prin programe de tutorat pentru cre terea i consolidarea
afacerilor

Încurajarea mobilit ii for ei de munc
Promovarea mobilit ii for ei de munc , prin furnizarea de informa ii privind ofertele
de locuri de munc , stagii, programe de ucenicie i sprijin disponibil în diferite zone i
regiuni, de exemplu prin intermediul unor servicii i sisteme care încurajeaz
persoanele s se mute i s lucreze în alte regiuni ale rii
Asigurarea unui sprijin adecvat pentru a ajuta tinerii care g sesc un loc de munc într o
alt zon /regiune s se adapteze la noul lor mediu (prin acces la informa ii privind
aspecte precum aranjamentele locative sau primele pentru mobilitate)

Ac iuni pentru încurajarea particip rii la schemele de sprijin
Dezvoltarea de strategii eficace dedicate tinerilor, inclusiv campanii de informare i
con tientizare, având în vedere identificarea i înregistrarea la serviciul public de
ocupare a for ei de munc sau la centrele pentru sprijinirea tinerilor, cu accent pe
tinerii din categoria NEETs i luând în considerare situa ia lor diferit (cei ce au p r sit
timpuriu coala, cei care nu au reu it s i g seasc un loc de munc dup terminarea
educa iei secundare cu sau f r calificare i absolven ii de înv mânt superior,
persoanele s race, persoanele cu nivel de educa ie sc zut sau minorit ile etnice)
Ac iuni parteneriale care conduc la facilitarea g sirii de locuri de munc sau educa ie
Ac iuni ce conduc la îmbun t irea accesului tinerilor din categoria NEETs la informa ii
despre serviciile furnizate de Serviciul Public de Ocupare i sprijin disponibil, inclusiv
prin înt rirea parteneriatului între serviciul public de ocupare a for ei de munc ,
angajatorii din mediul privat, furnizorii de orientare în carier , institu ii pentru educa ie
i preg tire profesional i organiza ii de tineret.

Ac iunile programate în cadrul axelor prioritare 2, 3, 4 i 5 sunt complementare interven iilor
planificate în cadrul acestei priorit i de investi ii i vor sus ine interven iile dedicate tinerilor
din categoria NEET din regiunile care nu sunt eligibile pentru Ini iativa ”Locuri de munc
pentru tineri”, precum i activit ile specifice care î i propun s promoveze ocuparea for ei de
munc i incluziunea social i s îmbun t easc , în acela i timp, nivelul de educa ie al
tinerilor.


