
 

 

VERSIUNEA IANUARIE 2022 A PROPUNERII 
PENTRU 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE (POEO)1 

Potrivit descrierii provocărilor, din preambului POEO, punerea în aplicare a „Garanției pentru tineret” a 

îmbunătățit într-o oarecare măsură situația tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani, dar programul 

acoperă doar 14% dintre tinerii din această categorie. În pofida unor rezultate pozitive ale unor măsuri 

dedicate ocupării tinerilor NEETs, aproximativ 69% dintre aceștia au rămas inactivi datorită unor factori în 

afara zonei lor de control și comportamente greu de modificat pe termen scurt.  

Prima prioritate (din cele 9 ale programului) o reprezintă VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TINERILOR PE 

PIAȚA MUNCII, care are ca obiectiv specific - Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare 

pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin 

implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe 

piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități 

independente și a economiei sociale.  

A. BUGETUL TOTAL ALOCAT PRIORITĂȚII 1 - Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii este de 

cca 1,035 mld EUR, din care, 24% este contribuția națională. Din bugetul total, cel mult 15% poate fi folosit 

pentru investiții în infrastructură, iar dintre principiile ce se vor aplica în implementare, enumerăm 

îmbunătățirea mecanismelor de selecție și reducerea birocrației excesive. 

B. GRUPURILE-ȚINTĂ ale acestei priorități sunt: 

✓ Structuri/ entități specializate în furnizarea de servicii pentru tineri; 

✓ Instituții de învățământ superior ce oferă servicii de educație, formare profesională, dezvoltare de 

competențe transversale, de consiliere/ coaching/ mentorat/ tutorat pentru tineri; 

✓ Tineri sub 30 ani; 

C. ACȚIUNILE SPRIJINITE prin  strategiile Investițiilor Teritoriale Integrate, în cadrul acestui obiectiv 

specific, vor viza:  

✓ crearea unor centre/ cluburi de tineret;  

✓ formarea/ asigurarea consilierilor de tineret;  

✓ dezvoltarea unor pachete integrate de măsuri dedicate tinerilor, inclusiv acțiuni/ programe de 

calificare la locul de muncă;  

✓ servicii de acompaniere socio-profesională și sociale;  

✓ introducerea unor programe de pregătire practică în cadrul agenților economici pentru facilitarea 

dobândirii de experiențe;  

✓ servicii de informare;  

✓ dezvoltarea potențialului antreprenorial al tinerilor;  

✓ înființare/ dezvoltare întreprinderi de inserție ș.a.  

 
1 http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/  

http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/


 

 

D. PRINCIPIUL Do No Significant Harm: Tipurile de acțiuni au fost apreciate ca fiind compatibile cu 

principiul DNSH2, având în vedere că prin natura lor se așteaptă ca acestea să nu aibă niciun impact negativ 

semnificativ asupra mediului. 

E. INTERVENȚIILE PROPUSE pentru indeplinirea acestei priorități sunt: 

1.a.1. Crearea unui ecosistem dedicat tinerilor: 

 
înființarea/dezvoltarea de centre (fixe și mobile)/ cluburi de tineret la nivel comunitar cu implicarea 
autorităților locale și a unor entități publice sau private care să ofere activități specifice adaptate 
tinerilor conform acțiunii b), dar și activități cultural educative3, inclusiv activități de promovare a 
acestora;  

Va fi încurajată utilizarea infrastructurii existente și neutilizate la nivelul UAT (construcții folosite 
anterior pentru școli sau case/ cămine culturale/ case de tineret) ca resurse primare pentru dezvoltarea 
activităților pentru tineret sau pentru inițierea de activități economice independente de către tineri. 

asigurarea lucrătorilor/ consilierilor de tineret la nivelul centrelor/cluburilor/ furnizorilor de servicii 
de tineret publice sau private sau de alți actori interesați, și instruirea acestora pentru identificarea 
tinerilor vulnerabili și furnizarea de servicii în vederea creșterii oportunităților de ocupare a acesora, 
inclusiv prin: 

 → învățare non-formală și acces la informații,  

→ dezvoltare personală și profesională,  

→ dezvoltarea competențelor digitale și a cunoștințelor privind economia 

circulară,  

→ îndrumarea/ sprijinirea tinerilor pentru înregistrarea la Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi oferirea serviciilor de ocupare. 

1.a.2. Servicii de identificare înregistrare, pregătire și furnizarea ofertei propriu-zise pentru 
tineri, inclusiv tineri NEET 

 servicii de identificare în vederea înregistrării la ANOFM, precum și servicii de informare, consiliere și 
orientare în carieră 

furnizarea de pachete integrate de măsuri personalizate în funcție de profilul tinerilor, inclusiv NEET 
(management de caz) 

 acordarea de prime ca urmare a angajării/ subvenții acordate angajatorilor, inclusiv pentru utilizarea 
unor forme de muncă flexibile 

programe de formare profesională/ ucenicie/ stagii/ internship-uri/ stagii scurte la diferiți angajatori, 

 stimulare angajatori post-ucenicie 

instruire, formare competențe cheie, dezvoltare competențe transversale, cu accent pe competențe 
digitale de bază, competențe culturale și creativitate, management al carierei, competențe de 
comunicare și muncă în echipă, competențe verzi etc. 

 servicii de evaluare și certificare a competențelor obținute în contexte informale sau nonformale 

dezvoltarea de competențe transversale și de implicare proactivă vizând teme, precum: 

 
2 DNSH – Do No Significant Harm  – principiu potrivit căruia măsurile nu ar trebui să cauzeze un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu 
3 Ex.: consiliere deschisă și individuală pentru tineri, ateliere de lucru, de creativitate, dezvoltarea competențelor sociale, civice, instruire 
pentru utilizarea tehnologiei moderne, sesiuni de educație digitală, de management al carierei, de comunicare și muncă în echipă, pentru 
participare la instruiri în ocupații cerute pe piața muncii, informare privind drepturi și obligații pe piața muncii și interacțiunea cu instituții din 
domeniul muncii: ITM, AJOFM-uri etc.  
 



 

 

 → învățarea nonformală 

→ mediu și educație ecologică 

→ cetățenie activă, educație civică și democrație participativă 

→ educație pentru un stil de viață sănătos și activ 

→ stagii de voluntariat național și internațional, inclusiv prin programe de tip 
„Tânăr voluntar” 

→ schimburi interculturale internaționale de tineri 

→ democrație digitală și contracararea știrilor false 

→ artă și cultură 

 dezvoltarea de competențe specifice pentru a face față provocărilor viitorului vizând teme precum 

 → industrii creative;  

→ soluții digitale pentru comunitate;  

→ robotică;  

→ inventică; 

 furnizarea de servicii de acompaniere socio-profesională, alături de cele de ocupare: 

 → prime de instruire destinate acoperirii cheltuielilor asociate instruirii - transport, 
masă etc.,  

→ subvenționarea costurilor aferente obținerii permisului de șofer (pe diverse 
clase, în funcție de necesități) 

 desfășurarea la nivel național a unor campanii de informare și conștientizare privind măsurile de 
identificare, înregistrare, pregătire și furnizarea ofertei propriu-zise, derulate de ANOFM și partenerii 
acesteia. 

1.a.3. Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor: 

 formare competențe antreprenoriale 

 tutorat/ mentorat 

 asistență/ consiliere/ coaching pentru tineri cu inițiativă în organizații 

 role models 

 formare în management de proiect, organizațional sau strategic 

 schimb de experiență cu tineri români din diaspora 

 acordarea de granturi pentru inițierea de noi afaceri (start-up) sau incubatoare de afaceri 

 punerea la dispoziție de spații în cadrul construcțiilor lipsite de folosință, aflate în proprietatea publică 
a UAT 

 asistență și consultanță post-înființare 

1.a.4. Înființarea/ dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție, pentru susținerea tinerilor 
cu accent pe tineri NEET, inactivi, șomeri și șomeri de lungă durată, inclusiv prin: 

 acoperirea costurilor de calificare la locul de muncă 

consiliere și orientare profesională 

subvenționarea contractelor de muncă 

plasarea pe piața muncii la finalul perioadei de sprijin 

acordarea de servicii de acompaniere socio-profesională și sociale 

 

 


