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2.A.2. Axa Prioritar 2: Îmbun t irea situa iei tinerilor din categoria NEET

ID ul axei prioritare AP 2

Denumirea axei prioritare Îmbun t irea situa iei tinerilor din
categoria NEET

Priorit i de investi ii

Prioritate de investi ii

AP 2: Îmbun t irea situa iei tinerilor din categoria NEET

Prioritatea de investi ii 2.1

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 2.1
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 din categoria NEET (cu vârsta
cuprins între 16 i 25 de ani) din regiunile ce beneficiaz de
sprijin sunt încadra i fie în munc , fie într un program
educa ional sau de formare (reconversie) în termen de
maximum patru luni de la 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 tineri din categoria NEET din
regiunile care beneficiaz de sprijin (BI, Nord Est, Nord Vest,
Vest, Sud Vest Oltenia)

Ac iuni indicative, aferente priorit ilor de investi ii

Prioritate de
investi ii

PI 2.1
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
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marginalizate, inclusiv prin implementarea garan iei pentru tineri;

În concordan cu recomand rile specifice de ar privind combaterea omajului în rândul
tinerilor i implementarea imediat a planului na ional pentru stimularea ocup rii tinerilor,
precum i cu prevederile Acordului de Parteneriat pentru 2014 2020, obiectivul specific ce
trebuie atins 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 care nu sunt eligibile pentru ILMT fie sunt
încadra i profesional, fie urmeaz un program de educa ional sau de formare (reconversie),
la patru luni dup p r sirea colii sau a sistemului de înv mânt ter iar.
Pentru a îmbun t i situa ia general a tinerilor i pentru a facilita tranzi ia acestora pe pia a
muncii, a fost elaborat o abordare multidimensional cu scopul de a sus ine reintegrarea
tinerilor din categoria NEET din regiunile care nu sunt eligibile pentru ILMT, prin oportunit i
de educa ie, formare sau angajare. Ac iunile prev zute au drept scop atât îmbun t irea
nivelului de abilit i i competen e al tinerilor din categoria NEET, cât i încurajarea
particip rii 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. Activit ile
de sprijin, precum consilierea i formarea, inclusiv în domeniul antreprenoriatului i al
serviciilor de sus inere a întreprinderilor nou înfiin ate, î i propun s asigure sustenabilitatea
interven iilor implementate.
În plus, interven iile din cadrul acestei priorit i de investi ii vor sus ine, de asemenea,
ac iunile de perfec ionare a sistemelor i a mecanismelor necesare în vederea îmbun t irii
educa iei i a accesului la locuri de munc pentru tineri, precum sprijinul pentru elaborarea
unor programe de educa ie i formare i ac iunile menite s încurajeze colile i centrele de
formare profesional s ofere îndrumare continu privind anteprenoriatul i dezvoltarea
întreprinderilor.
Vor beneficia, de asemenea, de sprijin crearea i elaborarea unor abord ri care s încurajeze
parteneriatul între serviciile publice i private de ocupare a for ei de munc , institu iile de
înv mânt i formare profesional , serviciile de orientare profesional i alte servicii
specializate care vizeaz tineretul – precum organiza iile neguvernamentale sau centrele i
asocia iile de tineret – ca mijloc care s faciliteze tranzi ia de la omaj sau inactivitate la
educa ie sau activitate profesional .
În contextul tuturor interven iilor aplicate, se va încuraja utilizarea solu iilor digitale i
inovatoare, care s permit accesul adecvat la informa ii privind sprijinul disponibil i s
conduc la cre terea mobilit ii i a cooper rii.
În cadrul acestei priorit i de investi ii sunt prev zute, de asemenea, mecanisme specifice
pentru asigurarea de sprijin permanent tinerilor care abandoneaz sistemele de sprijin i nu
mai beneficiaz de mecanismele de ajutor direct, pentru a promova reactivarea acestora i
participarea activ pe pia a muncii.
În vederea realiz rii obiectivelor stabilite în cadrul acestei priorit i de investi ii, vor fi
sus inute prin FSE urm toarele tipuri de ac iuni:
Ac iuni pentru încurajarea particip rii la sisteme de sprijin

Elaborarea unor strategii de comunicare eficace adresate tinerilor, inclusiv campanii
de informare i de con tinetizare, în vederea înregistr rii la serviciile de ocupare a
for ei de munc , cu accent asupra tinerilor vulnerabili care se confrunt cu multiple
obstacole (cum ar fi excluziunea social , s r cia sau discriminarea) i asupra tinerilor
din categoria NEET, inând seama de provenien a lor divers (caracterizat în special
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de s r cie, dizabilitate, nivel sc zut de educa ie sau apartenen la o minoritate
etnic )

Ac iuni în parteneriat menite s faciliteze c utarea unui loc de munc & participarea la un
program de formare

Ac iuni menite s îmbun t easc accesul tinerilor la informa ii despre serviciile i
mijloacele disponibile de sprijin, inclusiv prin consolidarea parteneriatelor dintre
furnizorii de servicii de ocupare a for ei de munc , furnizorii de servicii de orientare
profesional , institu iile de înv mânt i de formare i serviciile de sprijinire a
tineretului
Dezvoltarea unor parteneriate între serviciile publice i private de ocupare a for ei de
munc , institu iile de educa ie i de formare, serviciile de orientare profesional i
alte servicii specializate care vizeaz tineretul (organiza ii neguvernamentale, centre
i asocia ii de tineret) care s faciliteze tranzi ia de la omaj, inactivitate sau educa ie
la un loc de munc

Îmbun t irea nivelului de educa ie i competen e
Sus inerea tinerilor care abandoneaz coala timpuriu i a celor cu un nivel redus de
competen e pentru a se reintegra în activit i de educa ie sau 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)
Sus inerea cre rii i dezvolt rii programelor de educa ie i formare i asigurarea
relevan ei curriculei (inclusiv pentru programele educa ie de tip a doua ans ), cu
scopul de a oferi tinerilor competen ele necesare (inclusive competen e
TIC/informatice)

Încurajarea particip rii pe pia a muncii
Acordarea de subven ii pentru a încuraja tinerii s profite de oportunit ile 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 planificarea carierei, consiliere, stagiu
personalizat, sprijin prin mecanisme de c utare a unui loc de munc , crearea unui
profil al candidatului pentru g sirea locului de munc potrivit etc.
Acordarea de subven ii pentru salarii i angaj ri, pentru a încuraja angajatorii s
creeze noi oportunit i pentru tineri, precum ucenicia, stagiatura sau plasarea într un
loc de munc , în special pentru cei cu cele mai mici anse de angajare

Încurajarea antreprenoriatului i a activit ilor economice independente
Ac iuni menite s încurajeze colile, inclusiv centrele de formare profesional ,
precum i serviciile de ocupare a for ei de munc , s promoveze i s furnizeze
îndrumare continu privind spiritul antreprenorial i activit ile economice
independente pentru tineri, inclusiv prin cursuri de antreprenoriat
Sprijin pentru un program menit s promoveze antreprenoriatul i înfiin area de noi
afaceri (similar sau o adaptare a programului existent pentru tinerii debutan i în
afaceri, „Schema Tinerilor Debutan i”)
Stabilirea unui sistem de sprijin (pe baz de vouchere) care s ofere consiliere i
formare în domeniul antreprenoriatului în vederea cre rii de afaceri, precum i
sus inere continu prin programe de tutorat pentru cre terea i consolidarea
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afacerilor
Crearea i dezvoltarea unor servicii de sprijin i sensibilizarea privind ansele i
perspectivele poten iale oferite de ocuparea pe cont propriu, inclusiv prin
intermediul unei cooper ri mai strânse între serviciile de ocupare a for ei de munc ,
cele de sprijin pentru întreprinderi i furnizorii de (micro)finan are

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 , stagiile, programele de ucenicie i sprijinul disponibil în diferite
zone i regiuni, de exemplu prin intermediul unor servicii i sisteme care încurajeaz
persoanele s se mute i s lucreze în ale 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)

Sprijin continuu
Crearea i aplicarea de mecanisme pentru reactivarea tinerilor care abandoneaz
sistemele de activare i care nu mai au acces la presta ii
Sus inerea unor activit i inovatoare, precum noile re ele media „locuri de munc
pentru tinerii NEET”, precum i a mobilit ii, inclusiv a mobilit ii „digitale” (precum
platformele electronice de informa ii, platformele digitale care faciliteaz înv area la
distan i mobilitatea)

Complementar interven iilor planificate în cadrul acestei priorit i de investi ii, ac iunile
programate în cadrul axelor prioritare 1, 3 i 4, care includ interven ii specifice menite s
promoveze ocuparea for ei de munc , incluziunea social i educa ia, vor aborda i nevoile
tinerilor NEET din cele trei regiuni eligibile pentru Ini iativa ”Locuri de munc pentru
tineri” i vor sus ine, de asemenea, alte activit i 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.

2.A.3. Axa Prioritar 3 Locuri de munc pentru to i

ID ul axei prioritare AP 3

Denumirea axei prioritare Locuri de munc pentru to i

Priorit i de investi ii

Prioritate de investi ii

AP 3 „Locuri de munc pentru to i”

Prioritatea de investi ii 3.1

8.1. Prioritatea de investi ii (i) acces la locuri de munc
pentru persoanele aflate în c utarea unui loc de munc
i pentru persoanele inactive, inclusiv pentru omerii de
lung durat i pentru persoanele cu anse mici de
angajare, inclusiv prin ini iative locale de angajare i
sprijin pentru mobilitatea for ei de munc ;


