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Axa Prioritară: 1- Inițiativa ,,Locuri de muncă pentru tineri”
Obiectivul specific: 1.1. – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârstaÎntre
16-29 ani,înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunileeligibile

Titlulproiectului:ASTRA- Asistență pentru 
Contract: POCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ță pentru Șomeri 
Tineri prin Reconversie și 

Antreprenoriat 

 
 
 

țiativa ,,Locuri de muncă pentru tineri” 
șterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârstaÎntre 

ți la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunileeligibile 
entru Șomeri Tineri prin Reconversie șiAntreprenoriat 

Contract: POCU/991/1/3/153069 



Grup țintă: 
Este alcătuit din 372 tineri NEETs cu varsta intre 16 – 29 ani, 
cu domiciliul sau resedinta in judetul Alba, cu accent pe cei de 
etnie roma si cei din mediul rural, inregistrati la Serviciul 
Public de Ocupare (SPO), care va fi compus din categoriile de 
profilare: 
 60 de persoane profilate și încadrate în nivelul de 

ocupabilitate a) – ușor ocupabil. 

 

 312 persoane profilate și încadrate în nivelele de 
ocupabilitate b) – mediu ocupabil, c) – greu ocupabil și d) – 

  Rezultate: 
 Minim 500 tineri informați privind oportunitățile oferite 

prin proiect. 
 Minim  372 tineri selectați pentru a face parte din grupul 

țintă al proiectului. 
 Minim 183de absolvenți ai cursurilor de inițiere 

/specializare dobândesc o certificare  recunoscută ANC. 
 Minim 41 de absolvenți ai cursurilor de calificare 

dobândesc o certificare  recunoscută ANC. 
 Minim 60 tineri beneficiari ai serviciilor personalizate de 

consiliere antreprenorială. 
 Minim 10 întreprinderi nou înființate vor fi subvenționate 

cu 25.000 euro/afacere. 
 Minim 10 întreprinderi monitorizate în timpul și după 

finalizarea perioadei de implementare a proiectului. 
 Beneficiarii care se vor angaja vor fi subvenționați 

cuechipamente de lucru, set complet două anotimpuri, 
adaptat la specificul locului de muncă. 

 

Crearea unui sistem de măsuri active de ocupare, pentru tinerii 
NEETs șomeri cu vârsta intre 16 – 29 ani, cu accent pe persoanele de 
etnie romă și din mediul rural, înregistrați și profilați de către 
Serviciul Public de ocupare (SPO), prin programe de educație și 
măsuri active de ocupare, pentru facilitarea tranziției către piața 
muncii si creșterea șanselor de ocupare a acestora.Valoarea totală 
eligibilă a Contractului de finanțare este 4.940.354,95 LEI, din care 
valoarea eligibilă nerambursabilă dinFSE de 4.245.219,52 LEI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Creșterea șanselor de ocuparepentru372 tineriNEETs(16-29 ani) prin 
includerea în sistemul de măsuri active de ocupare. 

 Îmbunătățirea aptitudinilorpersonaleșiprofesionale a unuinumăr de 234 
tineriNEETsprinserviciile de informareșiconștientizare. 

 Facilitareaintegrăriipepiațamunciipentruunnumăr de 164 tineri NEETs. 
 Cultivareauneiatitudini proactive șiantreprenorialepentruunnumăr de 

60 de tineri NEETs, care săgenereze10 întreprinderinouînființate. 

Cursuri de inițiere/specializare - 180 ore, subvenție 
in valoare de maxim 900 ron/absolvent: 

 Competențedigitale 
 Agent de curățenieclădirișimijloace de transport 
 Electricianînconstrucții 

Cursuri de calificare de 360 ore, subvențieînvaloare 
de maxim 1800 ron/absolvent: 

 Lucrătorîncomerț 
 Agent de securitate 
 Agent de curățenieclădirișimijloace de transport 

 

 

 

 

Obiectivul general: 

Obiective specifice: 


