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Titlul proiectului: „ACTIVE – Accelerarea Capacității Tinerilor de Implicare în Viața Economică”, 
Regiunea de implementare: Sud-Est și Sud-Muntenia; 
 
Parteneri: Intratest SA, Europroject Partner SRL, Asociația ”Brahma”; 
 
Perioada de implementare: 12.11.2021 – 11.11.2023; 
 
Grup țintă: Tineri NEETs (șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani care nu urmează nicio formă de 
educație sau formare; 
 
Valoare totală proiect: 19.491.741,03 lei, dintre care 17.464.552,42 lei valoare eligibilă 
nerambursabilă din FSE și 1.518.656,73 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 
508.531,88 lei reprezintă cofinanțare proprie a Partenerilor. 
 
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui complex de măsuri şi acţiuni concrete 
privind creşterea nivelului de ocupare şi îmbunătăţirea competenţelor pentru 1.060 de tineri NEETs A, 
B, C şi D cu vârsta între 16 şi 29 de ani care nu sunt ocupaţi şi nu urmează nicio formă de educaţie sau 
formare, înregistraţi şi profilaţi la SPO (Serviciul Public de Ocupare), cu rezidenţa în regiunile de 
dezvoltare Sud-Est şi Sud Muntenia, cu accent pe tinerii cu domiciliul în mediul rural (minim 318 
persoane, 30%), pe tinerii aparţinând minorităţii roma (minim 212 persoane, 20%) şi pe tinerii NEETs C 
şi D (minim 318 persoane, 30%). Astfel, se vizează îmbunătăţirea nivelului de competenţe profesionale 
relevante pentru piaţa muncii pentru 600 de tineri NEETs B, C şi D, stimularea ocupării sustenabile pe 
piaţa muncii a 1.060 de tineri NEETs A, B, C şi D şi ocuparea efectivă a 460 de tineri NEETs, stimularea 
demarării unei activităţi independente pentru 36 de tineri NEETs A cu valenţe antreprenoriale finanţaţi 
cu subvenţii (micro-grant-uri) de 25.000 Euro/subvenţie şi dezvoltare a 3 Centre de Resurse şi Servicii 
pentru tinerii NEETs pentru valorificarea, transferabilitatea, scalabilitatea şi continuarea sustenabilă 
a rezultatelor pozitive, parteneriatelor şi bunelor practici privind promovarea unei ocupări durabile şi 
de calitate a forţei de muncă şi integrarea consolidată pe piaţa muncii a tinerilor NEETs. 
 
Grupul ţintă al proiectului „ACTIVE – Accelerarea Capacităţii Tinerilor de Implicare în Viaţa 
Economică” este format din 1.060 persoane, fiind reprezentant exclusiv din tineri NEETs (*Tânăr NEET 
= persoana cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani și până la împlinirea vârstei de 30 de ani, care nu are un 
loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională), 
categoria A, B, C şi D, respectiv „ușor ocupabil”,”mediu ocupabil”,”greu ocupabil” și ”foarte greu 
ocupabil” cu accent pe cei din mediul rural (minim 318 persoane, 30%) şi pe cei aparţinând minorităţii 
roma (minim 212 persoane, 20%), cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reşedinţa într-una din 
regiunile de dezvoltare eligibile vizate prin proiect (Sud-Est / Sud Muntenia), înregistraţi şi profilaţi în 
prealabil de către Serviciul Public de Ocupare – SPO – Serviciul Public de Ocupare (ANOFM prin unităţile 
cu personalitate juridică din subordinea sa aflate în regiunile de dezvoltare eligibile). 
Condiții și criterii de eligibilitate: 

• domiciliul/reședința într-una din localitățile din regiunile Sud-Est sau Sud Muntenia 
(urban sau rural); 

• vârsta cuprinsă între 16 – 29 ani (și până la împlinirea vârstei de 30 de ani); 
• statut de șomer (persoană neocupată pe piața muncii) / [x] șomer de lungă durată 

(persoană care nu e ocupată pe piața muncii pe o perioadă mai mare de 12 luni 
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(dacă are vârsta cuprinsă între 25 – 29 de ani) sau pe o perioadă de 6 luni (dacă 
are vârsta cuprinsă între 16 – 24 de ani și până la împlinirea vârstei de 25 de ani); 

• netitular de PFA/ II/ IF , SRL/ SA etc. și neîncasarea niciunui tip de venit; 
• să nu urmeze nicio formă de educație sau formare; 
• să fie înregistrat, informat, consiliat și profilat de către SPO (grad de ocupabilitate 

A,B,C sau D); 
• să nu fi beneficiat de participare la activități similare prin alte proiecte finanțate 

prin POCU sau alte fonduri publice, care au vizat aceleași tipuri de activități; 
• să fie de acord cu utilizarea/ prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) în 

toate fazele de implementare ale proiectului. 
 

Cursuri de calificare oferite în cadrul proiectului 

• Competențe antreprenoriale, 40 h (minim 8 clase absolvite); 

• Comunicare în limba engleză, 80h (minim 8 clase absolvite); 

• Competențe digitale, 60h (Minim 8 clase absolvite); 

• Pompier servant, 160h (Învățământ minim obligatoriu); 

• Operator introducere, prelucrare și validare date, 120h (minim 4 clase absolvite); 

• Competențe cheie comune, 40h (Minim 4 clase absolvite); 

• Lucrător în comerț, 360h (Minim 8 clase absolvite); 

• Lucrător în cultura plantelor, 360h (Minim 8 clase absolvite); 

• Agent de securitate, 360h (Minim 8 clase absolvite); 

• Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, 360h (Minim 8 clase absolvite); 

• Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport, 360h (Minim 8 clase absolvite); 

• Manichiură, pedichiură, 360h (Minim 8 clase absolvite); 

• Bucătar, 720h (Învățământ minim obligatoriu); 

• Ospătar, 720h (Învățământ minim obligatoriu); 

• Zugrav-ipsosar-tapetar-vopsitor, 720h (Învățământ minim obligatoriu). 
  
Pentru mai multe informații despre obiectivele, activitățile și beneficiile oferite în cadrul proiectului, 
vă invităm să accesați pagina de faceebook:  https://www.facebook.com/Proiect-Active-
Pocu90813150461-109774658334958/?ref=page_internal 
  

ACTIVE – Accelerarea Capacității Tinerilor de Implicare în Viața 
Economică”, POCU/908/1/3/150461, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020 Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 1: 
Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”, Obiectiv tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și 
de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea  de  investiție 8.ii; 
Apel de proiecte: POCU/908/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2; Cod SMIS: 150461. 
  

https://www.facebook.com/Proiect-Active-Pocu90813150461-109774658334958/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Proiect-Active-Pocu90813150461-109774658334958/?ref=page_internal
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