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METODOLOGIA DE SELECTARE, INTEGRARE, MOTIVARE ȘI MENȚINERE A GRUPULUI ȚINTĂ
0. GLOSAR DE TERMENI ȘI ABREVIERI
Termen

Descriere1 / Abreviere

IMPACT / SMIS 150659 /
POCU/908/1/3/150659
ILMT
GT
AJOFM
SPO
Intervenție

Impact – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de
Calitate dedicate Tinerilor
Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri
Grup țintă
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă
Serviciul Public de Ocupare
În contextul implementării AP1 - ILMT, prin „Intervenție” se
înțelege proiect, însă în contextul specific al apelului de
proiecte POCU/908/1/3 prin intervenție se înțelege complexul
măsurilor de sprijin acordate tânărului NEET, în funcție de
categoria de profilare (A,B,C,D) – e.g indicatorul CRO1:
Participanți șomeri care participă la intervenția sprijinită de
ILMT până la finalizarea sa, adică până la finalizarea intervenției
planificate individual pentru fiecare participant, ci nu până la
finalizarea intervenției văzută ca proiect în sine.
Regiunea Sud-Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați,
Tulcea, Vrancea)
Persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la împlinirea
vârstei de 29 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o
formă de învățământ și nu participă la activități de formare
profesională
Persoana care face parte din grupul țintă al proiectului IMPACT și
care: participă activ la o activitate din cadrul proiectului, are
asociate o serie de cheltuieli făcute în cadrul proiectului și poate
fi identificată, respectiv contactată în vederea raportării
indicatorilor

Regiuni eligibile vizate de proiectul
IMPACT
Tânăr NEET

Participant

Membru al grupului țintă

Tânărul NEET care îndeplinește în integralitate condițiile și
criteriile de eligibilitate și selecție, iar pentru a fi integrat în
grupul țintă și deci, pentru a i se conferi apartenența ca membru
al grupului țintă trebuie să fi beneficiat anterior de minim o
activitate din cadrul proiectului respectiv A2,A4 sau A5.

1

Surse: Documentele programatice POCU 2014-2020 (Orientări generale, GS CS OS 1.1&1.2, Manualul Beneficiarului v.iunie 2021,
Ghidul Indicatorilor POCU 2014-2020, Fișele de indicatori specifice apelului de proiecte POCU/908/1/3 etc.); legislația națională în
vigoare specifică sistemului de asigurări de șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, înregistrarea și profilarea la SPO etc.

4

Proiect IMPACT - Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor

SMIS 150659 - Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Data intrării în operațiune

Data ieșirii din operațiune

La încetarea calității de participant

Data intrării în operațiune reprezintă prima zi în care tânărul
NEET va fi implicat în activitățile derulate în IMPACT.Deci,data
intrării în operațiune = prima zi în care tânărul va beneficia
pentru prima dată de sprijinul oferit în IMPACT (în cadrul uneia
dintre activitățile A2 formare profesională, A4 mediere sau A5
antreprenoriat). Data intrării în operațiune se va consemna în
Secțiunea A a Formularului de înregistrare individuală (Anexa
8), în aceeași zi cu data intrării în operațiune sau în termen de
maximum 7 zile de la intrarea în operațiune.
Data ieșirii din operațiune reprezintă ultima zi în care tânărul
NEET va fi implicat în activitățile derulate în cadrul IMPACT.
Atenție! Data ieșirii tânărului NEET din operațiune NU trebuie
confundată cu data finalizării proiectului. Acestea coincid DOAR
în cazurile în care ultima zi în care persoana a fost implicat întro activitate din cadrul proiectului este similară cu data de
finalizare a proiectului (respectiv 15.08.2023).Data ieșirii din
operațiune se va consemna în Secțiunea B a Formularului de
înregistrare individuală (Anexa 8).
La incetarea calității de participant = maximum patru săptămâni
de la data ieșirii din operațiune a participantului.

în termen de 6 luni de la încetarea
calității de participant

Maximum 6 luni de la data ieșirii din operațiune
Se va consemna în Secțiunea C a Formularului de înregistrare
individuală (Anexa 8).

Vârsta

Vârsta se calculează în ani împliniți, de la data nașterii până la
data exactă a intrării în operațiunea IMPACT. Prin urmare, dacă
o persoană are 28 de ani la intrarea în proiect, dar împlinește 29
de ani pe durata participării la activitățile proiectului IMPACT,
acesta va fi înregistrat ca având 28 de ani.
Atenție! Vârsta participantului se referă întotdeauna la vârsta
avută la momentul intrării în operațiune.
„Șomerul înregistrat” este persoana care îndeplinește cumulativ
următoarele condiții:
- este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16
ani și până la îndeplinirea condițiilor de pensionare;
- starea de sănătate și capacitățile fizice și psihice o fac aptă
pentru prestarea unei munci;
- nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din
activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât
valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru
șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare;
- este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat
următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă;
- se înregistrează la agenția pentru ocuparea forței de muncă în
a cărei rază teritorială își are domiciliul sau, după caz, reședința
ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcționează în
condițiile prevăzute de lege, în vederea obținerii unui loc de
5
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muncă
Sunt asimilați șomerilor și:
- absolvenții instituțiilor de învățământ, în vârstă de minimum 16
ani, care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au
reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale
- absolvenții școlilor speciale pentru persoane cu handicap în
vârstă de minimum 16 ani, care nu au reușit să se încadreze în
muncă potrivit pregătirii profesionale
Șomer de lungă durată

CR01. Participanți șomeri care
participă la intervenția sprijinită de
ILMT până la finalizarea sa

„Șomerul de lungă durată” este definit ca persoana care este
șomer pe:
- o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta
de minimum 25 de ani;
și
- o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă
între 16 ani și până la împlinirea vârstei de 25 de ani.
CR01 = Indicator de rezultat imediat
Subdiviziuni:
CR01.1.Participanții șomeri care participă la intervenția
sprijinită de ILMT până la finalizarea sa, din care: Roma
CR01.2. Participanții șomeri care participă la intervenția
sprijinită de ILMT până la finalizarea sa, din care: din zona rurală
Important! CR01 se va raporta în conținutul Rapoartelor
Tehnice, respectiv înregistra DOAR dacă pentru tinerii NEETs
eligibili poate fi făcută la acel moment ATÂT dovada participării
la intervenție (adică secțiunea A din Anexa 8 completată +
documente care justifică participarea la activitățile proiectului),
CÂT și dovada finalizării intervenției (adică Secțiunea B din
Anexa 8 completată + doc care justifică ieșirea din operațiune respectiv Referat de ieșire din operațiune).
Atenție! La nivelul CR01 se vor înregistra și se vor raporta DOAR
tinerii NEETs care au participat la intervenție până la ultima
sesiune / măsură planificată pentru aceștia, conform
documentelor justificative și care nu au abandonat pe parcurs
măsurile de sprijin predefinite prin Planul de acțiune
personalizat.
* Drept urmare, un tânăr NEET care NU participă la intervenție
conform calendarului și/sau renunță pe parcursul intervenției,
din orice motiv, nu va fi luat în considerare.
*Ultima sesiune planificată / propusă pentru fiecare tânăr NEET
poate fi în ultima zi de implementare a proiectului sau în oricare
dintre momentele implementării, stabilite prin corelare cu
profilul, nevoile, specificul individual al fiecărui membru GT.

6

Proiect IMPACT - Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor

SMIS 150659 - Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

CR02. Participanți șomeri care, la
încetarea calității de participant,
primesc o ofertă de muncă, de
participare la un program de
educație continuă, ucenicie sau de
stagiu

CR02 = Indicator de rezultat imediat
Subdiviziuni:
CR02.1. Participanții șomeri care, la încetarea calității de
participant, primesc o ofertă de muncă, de participare la un
program de formare continuă, ucenicie sau de stagiu, din care:
Roma
CR02.2. Participanții șomeri care, la încetarea calității de
participant, primesc o ofertă de muncă, de participare la un
program de formare continuă, ucenicie sau de stagiu, din care:
din zona rurală
Important! CR02 se va raporta în conținutul Rapoartelor
Tehnice, respectiv înregistra DOAR dacă pentru tinerii NEETs
eligibili poate fi făcută la acel moment ATÂT dovada participării
la intervenție (adică secțiunea A din Anexa 8 completată +
documente care justifică participarea la activitățile proiectului),
CÂT și dovada finalizării intervenției (adică Secțiunea B din
Anexa 8 completată + doc care justifică ieșirea din operațiune respectiv Referat de ieșire din operațiune).
Atenție! Pentru îndeplinirea CR02 nu vor fi luați în calcul decât
participanții șomeri pentru care se poate face dovada primirii
unei oferte de muncă, de participare la un program de educație
continuă, ucenicie sau de stagiu, în termen de cel mult 4
săptămâni de la ieșirea din operațiune.

CR03. Participanții șomeri care
urmează un program de
educație/formare, care sunt în curs
de a obține o calificare sau care au
un loc de muncă, inclusiv ca
independenți, la încetarea calității
de participant

*„oferta” = ”o promisiune voluntară dar condiționată, înaintată
către acceptare de către un ofertant (de ex. angajator, furnizor
de formare) către tânărul NEET din proiect, care indică în mod
clar intenția ofertantului de a încheia un acord cu participantul
în anumite condiții și care este realizat într-o manieră în care o
persoană rezonabilă ar înțelege că acceptarea sa înseamnă un
acord cu caracter obligatoriu pentru ambele părți”
CR03 = numărul de tineri NEETs care fac parte din grupul țintă
al proiectului IMPACT și pentru care, la încetarea calității de
participant (adică în maximum 4 săptămâni de la data ieșirii din
operațiune) se poate face dovada înscrierii într-un program de
formare profesională în vederea obținerii unei calificări, sau
obținerea unui loc de muncă sau începerea unei activități
independente autorizate.
Atenție! Consemnarea indicatorului CR03 este obligatorie pentru
toți participanții asumați prin cererea de finanțare, la nivelul
CR03, indiferent dacă programul de studii/formare sau
participarea persoanei la acesta este finanțat(ă) tot prin FSE sau
din alte surse (surse proprii ale Beneficiarului sau identificarea
de terțe entități).
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CR04. Participanți șomeri de lungă
durată care participă la intervenția
sprijinită de ILMT până la finalizarea
sa

CR04 = numărul de tineri NEETs (șomeri de lungă durată) care
participă la intervenția sprijinită de ILMT+FSE prin OS 1.1 si 1.2
până la finalizarea sa.
Subdiviziuni:
CR04.1. Participanții șomeri de lungă durată care participă la
intervenția sprijinită de ILMT până la finalizarea sa, din care:
Roma
CR04.2. Participanții șomeri de lungă durată care participă la
intervenția sprijinită de ILMT până la finalizarea sa, din care: din
zona rurală
Legătura cu alți indicatori: CR02, CR03, CR05, CR06
Elemente privind validarea indicatorului CR04:
- CR04 se va raporta în conținutul Rapoartelor Tehnice, respectiv
înregistra DOAR dacă pentru tinerii NEETs eligibili poate fi făcută
la acel moment ATÂT dovada participării la intervenție (adică
secțiunea A din Anexa 8 completată + documente care justifică
participarea la activitățile proiectului), CÂT și dovada finalizării
intervenției (adică Secțiunea B din Anexa 8 completată + doc
care justifică ieșirea din operațiune - respectiv Referat de ieșire
din operațiune).
*Valoarea totală raportată pentru indicatorul CR04 nu poate
depăși valoarea raportată pentru indicatorul de realizare 4S225
(4S1), categoria șomeri de lungă durată;
*Nu vor fi luați în calcul decât șomerii de lungă durată.
*Nu vor fi luați în calcul decât participanții șomeri de lungă
durată care participă la intervenția sprijinită de ILMT până la
finalizarea sa. Drept urmare, un participant care nu participă la
intervenție conform calendarului și/sau renunță pe parcursul
intervenției, din orice motiv, nu va fi luat în considerare.

CR05. Participanții șomeri de lungă
durată care primesc o ofertă de
muncă, de participare la un program
de educație continuă, ucenicie sau
de stagiu la încetarea calității de
participant

CR05 = numărul de tineri NEETs (șomeri de lungă durată) care,
urmare a sprijinului direct oferit în cadrul IMPACT, la încetarea
calității de participant primesc o ofertă de muncă, de
participare la un program de formare continuă, ucenicie sau
stagiu
Sudiviziuni:
CR05.1. Participanții șomeri de lungă durată care, la încetarea
calității de participant, primesc o ofertă de muncă, de
participare la un program de formare continuă, ucenicie sau de
stagiu, din care: Roma
CR05.2. Participanții șomeri de lungă durată care, la încetarea
calității de participant, primesc o ofertă de muncă, de
participare la un program de formare continuă, ucenicie sau de
stagiu, din care: Din zona rurală
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Elemente privind validarea indicatorului CR05:
* CR05 se va raporta în conținutul Rapoartelor Tehnice, respectiv
înregistra DOAR dacă pentru tinerii NEETs eligibili poate fi făcută
la acel moment ATÂT dovada participării la intervenție (adică
secțiunea A din Anexa 8 completată + documente care justifică
participarea la activitățile proiectului), CÂT și dovada finalizării
intervenției (adică Secțiunea B din Anexa 8 completată + doc
care justifică ieșirea din operațiune - respectiv Referat de ieșire
din operațiune).
* Nu vor fi luați în calcul decât participanții șomeri de lungă
durată pentru care se poate face dovada primirii unei oferte de
muncă, de participare la un program de educație continuă,
ucenicie sau de stagiu, în termen de cel mult 4 săptămâni de la
ieșirea din intervenție .
CR06. Participanții șomeri de lungă
durată care obțin o calificare, sau
care au un loc de muncă, inclusiv
cele care desfășoară o activitate
independentă, la încetarea calității
de participant

CR10. Participanți care participă la
programe de educație continuă, de
formare în vederea obținerii unei
diplome, de ucenicie sau de stagiu
în termen de șase luni de la
încetarea calității de participant

CR06 = numărul de tineri NEETs (șomeri de lungă durată) care
fac parte din grupul țintă al proiectului IMPACT și care obțin o
calificare, sau care obțin un loc de muncă sau încep o activitate
independentă autorizată la încetarea calității de participant.
CR06 se va raporta în conținutul Rapoartelor Tehnice, respectiv
înregistra DOAR dacă pentru tinerii NEETs eligibili poate fi făcută
la acel moment ATÂT dovada participării la intervenție (adică
secțiunea A din Anexa 8 completată + documente care justifică
participarea la activitățile proiectului), CÂT și dovada finalizării
intervenției (adică Secțiunea B din Anexa 8 completată + doc
care justifică ieșirea din operațiune - respectiv Referat de ieșire
din operațiune).
Atenție! Din totalul tinerilor NEETs șomeri de lungă durată cu
vârsta între 16-29 ani, inclusiv, care au intrat în operațiune, se
vor înregistra și se vor raporta doar aceia pentru care se poate
face dovada obținerii unei calificări, angajării sau începerii unei
activități independente, în termen de cel mult 4 săptămâni de la
ieșirea din operațiune. NU se vor lua în calcul cei pentru care nu
se respectă acest criteriu.
CR10 = numărul de tineri NEETs care, urmare a sprijinului direct
oferit în cadrul IMPACT, în termen de șase luni de la încetarea
calității de participant, participă la un program de educație
continuă, de formare, in vederea obținerii unei diplome de
ucenicie sau stagiu.
Important! CR10 se va raporta în conținutul Rapoartelor
Tehnice, respectiv înregistra DOAR dacă pentru tinerii NEETs
eligibili poate fi făcută la acel moment:
- dovada participării la intervenție (adică secțiunea A din Anexa
8 completată + documente care justifică participarea la
activitățile proiectului);
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- dovada finalizării intervenției (adică Secțiunea B din Anexa 8
completată + doc care justifică ieșirea din operațiune - respectiv
Referat de ieșire din operațiune);
- dovada statutului la 6 luni de la încetarea calității de
participant (adică Secțiunea C din anexa 8 completată + doc.
justificative).
Atenție! Nu vor fi luați în calcul decât participanții șomeri pentru
care se poate face dovada participării la un program de educație
continuă, de formare în vederea obținerii unei diplome, ucenicie
sau de stagiu, la șase luni de la încetarea calității de participant.
CR11. Persoanele care obțin un loc
de muncă în termen de șase luni de
la încetarea calității de participant

CR11 = numărul de tineri NEETs care, ca urmare a sprijinului
direct oferit în cadrul IMPACT, în termen de 6 luni de la
încetarea calității de participant obțin un loc de muncă
Subdiviziuni:
CR11.1. Persoanele care, în termen de șase luni de la încetarea
calității de participant, obțin un loc de muncă, din care: Roma
CR11.2. Persoanele care, în termen de șase luni de la încetarea
calității de participant, obțin un loc de muncă, din care: din
zona rurală
Important! CR11 se va raporta în conținutul Rapoartelor
Tehnice, respectiv înregistra DOAR dacă pentru tinerii NEETs
eligibili poate fi făcută la acel moment:
- dovada participării la intervenție (adică secțiunea A din
Anexa 8 completată + documente care justifică participarea la
activitățile proiectului);
- dovada finalizării intervenției (adică Secțiunea B din Anexa 8
completată + doc care justifică ieșirea din operațiune - respectiv
Referat de ieșire din operațiune);
- dovada statutului la 6 luni de la încetarea calității de
participant (adică Secțiunea C din Anexa 8 completată + doc.
justificative).
Atenție! Pentru consemnarea CR11 NU vor fi luați în calcul decât
participanții șomeri pentru care se poate face dovada obținerii
unui loc de muncă, la șase luni de la încetarea calității de
participant
*CR 11 se poate contoriza atât în perioada de implementare a
proiectului, cât și în perioada de sustenabilitate (adică la 6
luni după încetarea finanțării).
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CR12. Persoanele care încep o
activitate independentă în termen
de șase luni de la încetarea calității
de participant

CR12 = numărul de persoane care fac parte din grupul țintă și
care obțin un loc de muncă într-o perioadă de maximum 6 luni
de la încetarea calității de participant.
Important! CR12 se va raporta în conținutul Rapoartelor
Tehnice, respectiv înregistra DOAR dacă pentru tinerii NEETs
eligibili poate fi făcută la acel moment:
- dovada participării la intervenție (adică secțiunea A din Anexa
8 completată + documente care justifică participarea la
activitățile proiectului);
- dovada finalizării intervenției (adică Secțiunea B din Anexa 8
completată + doc care justifică ieșirea din operațiune - respectiv
Referat de ieșire din operațiune);
- dovada statutului la 6 luni de la încetarea calității de
participant (adică Secțiunea C din Anexa 8 completată + doc.
justificative).
Atenție! Pentru consemnarea indicatorului CR12 NU vor fi luați
în calcul decât participanții șomeri pentru care se poate face
dovada începerii unei activități independente, într-un termen
de maximum șase luni de la încetarea calității de participant

4S225 Tineri NEETs șomeri cu vârsta
cuprinsă între 16-29 ani, care
beneficiază de sprijin

Indicator de realizare în cadrul proiectului IMPACT
Subdiviziuni:
4S225.1 Tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani,
care beneficiază de sprijin din care Roma
4S225.2 Tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani,
care beneficiază de sprijin din care:Rural

Prezentul document este realizat în cadrul proiectului IMPACT - Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de
Calitate dedicate Tinerilor, SMIS 150659, proiect implementat de Asociația Brahma cu sprijinul financiar al FSE prin
POCU 2014-2020, respectiv în cadrul activității A1. Direcționarea tinerilor NEETs din Sud-Est către SPO pentru
înregistrare, informare, consiliere și profilare și selectarea în grupul țintă; subactivității A 1.2 Selectare, integrare,
motivare și menținere în grupul țintă a tinerilor NEETs din Sud-Est, după profilare la SPO (A,B,C,D), vizează
îndeplinirea Rezultatului nr. 4, indice de rezultat: „1 x Metodologie de selectare, integrare, motivare și menținere
a grupului țintă” și are drept scop stabilirea unui cadru transparent, obiectiv, echidistant și nediscriminatoriu în
procesul de recrutare și selectare a grupului țintă.

Derularea procesului de recrutare și selectare a grupului țintă se va realiza cu respectarea principiului egalității de
șanse și de gen, a condițiilor prevăzute de GS CS O.S 1.1&1.2, a principiului ocupării instante a locurilor disponibile
„primul venit – primul servit”, a prevederilor documentelor strategice care fac referire la egalitatea de șanse și de gen
la nivel european, anume Strategia cadru – Nediscriminare și șanse egale pentru toți, Strategia UE 2020, precum și
Constituția României (L202/2002).
Echipa de implementare a proiectului va asigura respectarea principiului egalității de gen, vizibilitatea, afirmarea și
participarea pentru ambele sexe, atât la nivelul grupului țintă și la nivelul altor stakeholderi externi, cât și intern.
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CAP. 1 DISPOZITII GENERALE
1.1 CONTEXT
Impactul crizei economice, problemele structurale și contextul pandemic COVID-19 au determinat
la nivelul țării noastre o evoluție negativă a șomajului în rândul tinerilor, realități care se impun a
fi gestionate în mod obiectiv și transparent. Unul dintre principalele instrumente utilizate la nivel
național pentru îmbunătățirea acestei situații și deci a facilitării tranziției tinerilor NEETs către
piața muncii,a constat în lansarea și implementarea apelului non-competitiv finanțabil prin FSE
(POCU 2014-2020, Axa 2, OS 2.3), prin intermediul căruia ANOFM (prin structurile sale teritoriale)
înregistrează și profilează gratuit tinerii NEETs inactivi la SPO, în conformitate cu prevederile
Ordinului nr. 11/2018 pentru aprobarea Procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui
loc de muncă înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă. Acestei inițiative ample
a ansamblului instituțiilor, s-a alăturat și oportunitatea ca beneficiarii privați să sprijine acest
obiectiv, prioritar la nivel național, respectiv prin apelul de proiecte POCU/908/1/3 /Operațiune
compozită OS. 1.1, 1.2; 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: Integrare durabilă pe piața muncii a
tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a
tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin
punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”; Obiectivul Specific 1.1: Creșterea ocupării
tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu
rezidența în regiunile eligibile; Obiectivul Specific 1.2: Îmbunătățirea nivelului de competențe,
inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al
tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu
rezidența în regiunile eligibile.
În acest context, Asociația Brahma, organizație nonguvernamentală cu sediul social în loc.
Răzvani, oraș Lehliu-Gara, str. 1 Decembrie, nr. 55, jud. Călărași și sediul administrativ în
București, Aleea Botorani, nr. 5, sector 5, cod de identificare fiscala 30437563, înregistrată în
Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 2836/A/2012, cu o misiune asumată de a
aduce o schimbare în viața persoanelor și comunităților vulnerabile, prin promovarea
conceptului de servicii integrate dedicate și adaptate necesităților specifice ale fiecărui individ sau
comunitate, s-a alăturat efortului instituțiilor și va sprijini Inițiativa Locuri de Muncă pentru
Tineret, prin implementarea proiectului „IMPACT - Inserția și Mobilitatea Profesională prin
Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor”, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 20142020 –POCU/908/1/3 cod SMIS 150659.
Așadar, IMPACT cu toate obiectivele și activitățile sale, a fost construit ca răspuns la problemele și
nevoile actuale reale identificate în rândul tinerilor NEETs din Sud-Est ca urmare a analizei de
nevoi realizate în rândul unui eșantion de 373 tineri cu profil NEET, având – în egală măsură viziunea de ansamblu cu privire la situația la nivel național și cel al Uniunii Europene.
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1.2 CADRUL DE REFERINȚĂ – LEGISLAȚIE ȘI DOCUMENTE PROGRAMATICE APLICABILE
Ordinul nr. 11 / 2018 din 4 ianuarie 2018 pentru aprobarea Procedurii de profilare a persoanelor în
căutarea unui loc de muncă înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă;
Legea nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare Forţei
de Muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de
servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă;
Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - GDPR);
Hotărârea Guvernului nr.1610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.76/2002;
Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile
pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de
implementare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocupare Forţei de Muncă nr.85/2002 privind
aprobarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţiei de
şomaj, cu modificările şi completările ulterioare;
Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU)
2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice Axa prioritară 1: Inițiativa “Locuri de muncă pentru
tineri"; Obiectiv tematic 8; Obiectivul Specific 1.1; Obiectivul Specific 1.2; Apel de proiecte:
POCU/908/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2;
Ghidul Indicatorilor POCU și Fișele indicatorilor POCU (cu modificările și completările ulterioare);
Contract de finanţare cu numărul de identificare SE_18642/13.08.2021, încheiat între
Asociația Brahma, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile acordate prin intermediul
Fondului Social European și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene reprezentat prin
Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, denumit în continuare Contractul de finanțare, însotit de
cerere de finantare (anexa) pentru proiectul IMPACT - Inserția și Mobilitatea Profesională prin
Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor, Cod SMIS: 150659.
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1.3 SCOP
Proiectul „IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor”
are drept scop general creșterea gradului de ocupare a 400 de tineri NEETs șomeri cu vârsta între
16-29 ani, care nu urmează nicio formă de educație sau formare, cu rezidența în regiunea Sud-Est,
cu accent pe cei din mediul rural (minim 200 de tineri, 50%), pe cei aparținând minorității roma
(minim 200 de tineri, 50%) şi pe cei profilați de către SPO în categoriile C şi D (minim 120 de tineri
greu ocupabili și foarte greu ocupabili, 30%), prin triada educație-formare-ocupare și aplicarea
garanției pentru tineret.

IMPORTANT! Proiectul IMPACT contribuie la realizarea obiectivului specific al Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020, urmărind valorizarea capitalului uman prin
investiția în formarea profesională a 200 de tineri NEETs, ca resursă pentru o dezvoltare
sustenabilă în viitor. În egala măsură, prin investițiile pentru creștere și locuri de muncă, precum și
prin reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre regiunile țării noastre și
media dezvoltării regionale la nivel de UE, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al
POCU 2014-2020.
IMPACT va genera un efect pozitiv pe termen lung atât asupra grupului țintă, cât și asupra
domeniului ocupării forței de muncă, asigurând sustenabilitatea și durabilitatea integrării
ocupaționale a tinerilor NEETs din Sud-Est prin înființarea și dezvoltarea CRIS - Centrul de Resurse
pentru Integrare Sustenabilă dedicat tinerilor NEETs din Sud-Est; activarea RISOD – Rețea de
Inițiative și Suport Ocupațional Durabil; elaborarea și diseminarea unui ghid de practici pozitive în
domeniul ocupării forței de muncă centrat pe rezultatele și experiențele acumulate în cadrul
proiectului IMPACT, prin coroborare cu marcarea tendințelor, perspectivelor, evoluției pieței
muncii de la nivel local, regional, național.

1.4 PERIOADA DE IMPLEMENTARE
Perioada de implementare a proiectului IMPACT: 16 august 2021 – 15 august 2023;
Perioada de sustenabilitate a proiectului IMPACT: 16 august 2023 – 15 februarie 2024.

1.5 BUGETUL PROIECTULUI
Valoarea totală a bugetului proiectului „IMPACT - Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni
de Calitate dedicate Tinerilor” – POCU/908/1/3 cod SMIS 150659, implementat de Asociația Brahma
este de 3,256,445.63 lei, finanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020, Axa prioritară 1: Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri" Obiectiv tematic 8;
Prioritatea de investiție 8.ii; Apel de proiecte: POCU/908/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2.
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1.6 RESURSE UMANE
Pentru crearea premiselor necesare implementării cu succes a proiectului IMPACT, au fost luate
măsuri încă de la data scrierii cererii de finanțare, în ceea ce privește nr., tipul și expertiza
echipei de proiect, în acest sens fiind propusă o echipă formată din 17 experți cu experiență
cuprinsă între 5-10 ani, coordonată de un manager de proiect cu o experiență >10 ani și cu
susținere din partea a 15 voluntari (resurse umane relevante puse la dispoziția implementării
proiectului de către Solicitant):
A 0.1 (Manager proiect); A 0.2 (personal administrativ); A 1.1 (expert informare si identificare GT);
A 1.2 (expert selectare, integrare, motivare si mentinere GT);
A 2.1 (responsabil program formare autorizat ANC – inițiere); A 3.1 (responsabil organizare program
formare neautorizat ANC (mobbing); trainer mobbing 1; trainer mobbing 2); A 4.1 (expert mediere
și ocupare 1,2,3); A 4.2 (expert mediere și ocupare 1,2,3); A 5.1 (responsabil program
antreprenoriat; expert schemă de minimis; expert evaluator planuri de afaceri 1,2,3); A 5.2 (expert
monitorizare implementare PA); A 6.1 (responsabil program acompaniament grup țintă); A 7.1
(expert valorificare, transferabilitate și durabilitate rezultate proiect).

1.7 OBIECTIVE SPECIFICE
Obiectiv specific nr. 1. Crearea şi dezvoltarea unui sistem de informare şi selectare a publicului
ţintă din regiunea Sud - Est pentru a facilita identificarea de tineri NEETs şi direcţionarea acestora
către SPO pentru profilare, iar complementar pentru a crea cadrul necesar selectării, integrării,
motivării şi menţinerii în grupul ţintă a 400 de tineri NEETs (A, B, C, D - min. 200 din mediul rural
(50%), min. 200 de etnie rromă (50%) şi min. 120 de tineri NEETs C şi D (30%), într-o perioadă de 24
de luni.
Obiectiv specific nr. 2. Dezvoltarea nivelului de competenţe a 200 de tineri NEETs (B ,C, D) din
Sud-Est, înregistraţi, informaţi, consiliaţi şi profilaţi la SPO, cu accent pe cei din mediul rural
(minim 100 de tineri NEETs, 50%), pe cei aparţinând minorităţii roma (minim 100 de tineri NEETs,
50%) şi pe şomerii de lungă durată, prin împletirea programului de formare profesională autorizat
ANC cu programul de formare profesională neautorizat ANC, într-o perioadă de 20 de luni.
Obiectiv specific nr. 3. Ameliorarea accesului pe piaţa muncii pentru 400 de tineri NEETs (A, B, C,
D) din Sud-Est, cu accent pe cei din mediul rural (200 de tineri NEETs, 50%), pe cei aparţinând
minorităţii roma (200 de tineri NEETs, 50%), pe şomerii de lungă durată (40 de tineri NEETs, 20%) şi
pe cei profilaţi în categoriile C şi D (120 de tineri NEETs, 30%), prin furnizarea de măsuri active
integrate de ocupare (mediere, garanţia pentru tineret, acompaniament), într-o perioadă de 24 de
luni.
Obiectiv specific nr. 4. Creşterea nivelului de ocupare pe cont propriu a 9 tineri NEETs (A),
selectaţi dintre cei 28 de participanţi care au trecut anterior prin filtrul iniţierii în competenţe
antreprenoriale şi au beneficiat de servicii personalizate de consiliere şi consultanţă în
antreprenoriat, cu rezidenţa în regiunea Sud-Est, cu accent pe cei din rural şi pe cei aparţinând
minorităţii roma, prin susţinerea antreprenoriatului, într-o perioadă de 24 de luni.
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Obiectiv specific nr. 5. Dezvoltarea cadrului general pentru asigurarea inovării sociale,
multiplicării, valorificării, transferabilităţii rezultatelor şi impactului proiectului, precum şi a
durabilităţii serviciilor integrate de ocupare dedicate tinerilor NEETs din Sud-Est, într-o perioadă
de 24 de luni, prin: Înfiinţare şi dezvoltare CRIS - Centrul de Resurse pentru Integrare Sustenabilă
dedicat tinerilor NEETs din Sud-Est;Activare RISOD - Reţea de Iniţiative şi Suport Ocupaţional
Durabil pentru tinerii NEETs din Sud-Est;Elaborare şi diseminare ghid de practici pozitive în
domeniul ocupării forţei de muncă.

1.8 ACTIVITĂȚI
A0 MANAGEMENTUL PROIECTULUI
A0.1. Managementul proiectului: planificare, modelare, monitorizare
A0.2 Informare și publicitate: vizibilitate proiect și finanțator, precum și alte activități
administrative
A1.DIRECȚIONAREA TINERILOR NEETS DIN SUD-EST CĂTRE SPO PENTRU ÎNREGISTRARE,
INFORMARE, CONSILIERE ȘI PROFILARE ȘI SELECTAREA ÎN GRUPUL ȚINTĂ (A, B, C, D)
A1.1. Implementare campanie informare și promovare în rândul tinerilor NEETs din Sud-Est, pentru
direcționare către SPO
A1.2 Selectare, integrare, motivare și menținere în grupul țintă a tinerilor NEETs din Sud-Est, după
profilare la SPO (A, B, C, D)
A2. FURNIZAREA CURSURILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ AUTORIZATE ANC TINERILOR NEETS
DIN SUD-EST (B, C, D)
A2.1 Implementare program de formare profesională - autorizat ANC dedicat tinerilor NEETs din
Sud-Est (B, C, D)
A3. FURNIZAREA CURSURILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ NEAUTORIZATE ANC TINERILOR
NEETS DIN SUD-EST (B, C, D)
A3.1 Implementare program de formare profesională - neautorizat ANC dedicat tinerilor NEETs din
Sud-Est (B, C, D)
A4. INTENSIFICAREA OPORTUNITĂȚILOR DE OCUPARE A TINERILOR NEETS DIN SUD-EST PRIN
SERVICII SPECIALIZATE DE MEDIERE (A, B, C, D)
A4.1 Medierea tinerilor NEETs din Sud-Est, prin metode și instrumente de lucru specializate (A, B,
C, D);
A4.2 Ocuparea tinerilor NEETs din Sud-Est, prin asistare specializată (A, B, C, D)
A5.CREȘTEREA OCUPĂRII PE CONT PROPRIU A TINERILOR NEETS DIN SUD-EST PRIN ACTIVITĂȚI
DE SUSȚINERE A ANTREPRENORIATULUI (A)
A5.1 Susținerea antreprenoriatului prin acțiuni de calitate, înființarea noilor entități și semnarea
contractelor de subvenție;
A5.2 Acordare micro-granturi, implementare PA și monitorizare entități finanțate
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A6. CREȘTEREA CIRCUMSTANȚELOR FAVORABILE PENTRU MENȚINEREA ÎN CÂMPUL MUNCII A
TINERILOR NEETS DIN SUD-EST (C,D)
A6.1 Acompaniamentul tinerilor NEETs din Sud-Est prin servicii de asistență și de îndrumare (C,D)
A7. MULTIPLICAREA, VALORIFICAREA ȘI TRANSFERABILITATEA REZULTATELOR PROIECTULUI
PRIN ACTIVITĂȚI DE INOVARE SOCIALĂ DURABILE ȘI INCLUZIVE
A7.1 Înființare, activare și dezvoltare CRIS - Centrul de Resurse pentru Integrare Sustenabilă
dedicat tinerilor NEETs din Sud-Est
Pentru o înțelegere cât mai clară a repartizării tinerilor NEETs pe activități prin corelare cu
nivelul de ocupabilitate în care vor fi profilați de către SPO, se defalcă:

A2

Tineri profilați de SPO în categoriile

formare
ANC

A3

Tineri profilați de SPO în categoriile

formare
mobbing

A4

Tineri profilați de SPO în categoriile

mediere
ocupare

A5

Tineri profilați de SPO în categoriile

antrepreno
riat

A6

Tineri profilați de SPO în categoriile

acompania
ment

A7

Tineri profilați de SPO în categoriile

B

C

D

B

C

D

A

B

C

D

C

D

A

C

D

A

B

transferabi
litate
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1.9 REZULTATE PROGNOZATE
Rezultatul 1 corespunde sub-activ. A0.1 și contribuie la atingerea OS 1,2,3,4,5
Indici de rezultat (1 x Plan operațional de management; 24 x planificări lunare (minim); 24 x
rapoarte de monitorizare, evaluare și control (minim); 24 x rapoarte identificare riscuri și măsuri
atenuare (minim); 24 x ședinte cu echipa de proiect (minim); 1 x raport evaluare și monitorizare
finală; Documente de monitorizare, evaluare, modelare și control a proiectului).
Rezultatul 2 corespunde sub-activ. A0.2 contribuie la atingerea OS 1,2,3,4,5
Indici de rezultat (1 x set materiale personalizate cu respectarea MIV Instrumente Structurale
2014-2020; 10 x afișe A3 la sediile Solicitantului (minim); 2 x roll-up-uri la sediile Solicitantului
(minim); 2 x bannere/sigle vizibile; 1 x comunicat de presă lansare proiect; 1 x set monitorizare
apariții presă comunicat închidere proiect; 1 x website proiect; 1 x profil de social media pentru
proiect; 1.000 x flyere de promovare a proiectului (minim); 100 x broșuri de promovare a
proiectului (minim); 1 x campanie de promovare a proiectului prin instrumente online; 24 x articole
publicate pe website-ul proiectului (minim); 1 x comunicat de presă închidere proiect; 1 x set
monitorizare apariții presă comunicat închidere proiect;1 x Grafic depunere prefinanțare,
rambursare, plată actualizat periodic; Cereri prefinanțare, cereri plată, cereri rambursare; 24 x
Rapoarte financiare (cash-flow, previziuni financiare etc.); 1 x Plan de achiziții actualizat periodic
și dosare de achiziții;1 x Arhivă letrică și electronică a proiectului).
Rezultatul 3 corespunde sub-activ. A1.1 și contribuie la atingerea OS 1
Indici de rezultat (1 x Metodologie de informare și promovare pentru identificarea tinerilor NEETs;
1 x Set de anexe pentru Metodologia de informare și promovare pentru identificarea tinerilor
NEETs; Baze de date întocmite la nivel județean pentru identificarea tinerilor NEETs (actualizate
periodic); 1 x comunitate virtuală „Societatea NEETs cu viitor - în rețea”; 24 x Sesiuni campanie
offline de informare a tinerilor NEETs (minim); 24 x Sesiuni campanie online de informare a
tinerilor NEETs (minim); anunțuri pe website-uri de profil pentru informarea tinerilor NEETs;
anunțuri pe rețele de socializare pentru informarea tinerilor NEETs; centralizări, liste, evidențe,
rapoarte progres;
600 x tineri NEETs informați cu privire la beneficiile înregistrării și profilării la SPO și direcționați
către SPO, cu acest scop; 400 x tineri NEETs înregistrați,profilați,informați,consiliați de către SPO)
Rezultatul 4 corespunde sub-activ. A1.2, contribuie la atingerea OS 1
Indici de rezultat (1 x Metodologie de selectare, integrare, motivare și menținere a grupului țintă ;
1 x Set instrumente anexe Metodologie; 400 x tineri NEETs cu vârsta de 16-29 de ani din Sud-Est
înscriși și selectați în GT, cf metodologiei; 400 x dosare complete de înscriere și selectare în grupul
țintă; 1 x Registru de evidență a grupului țintă înscris și selectat actualizat periodic; 24 x Rapoarte
de înscriere, selectare și monitorizare grup țintă; Centralizări, materiale, planificări, fișe resursă
proces selectare G.T).
Rezultatul 5 corespunde sub-activ. A2.1, contribuie la atingerea OS 2. Indici de rezultat (1 x
Metodologie de acompaniere, stimulare prezență participanți și monitorizare program formare
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profesională autorizat ANC implementat prin servicii externalizate; 1 x set instrumente de lucru,
anexe metodologice (actualizate periodic); 200 x dosare participanți cursuri formare (inițiere: 84 x
particip. în 6 grupe; calificare niv. 2: 88 particip. în 4 grupe; calificare nivel 3: 28x particip./grupă
în x 1 grupă); 200 x certificate absolvire/calificare ; 200 x subvenții acordate participanților la
cursurile de formare; Planificări proces organizare, acompaniere, stimulare motivațională a
prezenței cursanților, materiale și instrumente aferente; Instrumente proces comunicare cu
furnizorul de servicii formare profesională).
Rezultatul 6 corespunde A3.1 și contribuie la atingerea OS 2
Indici de rezultat (1 x Metodologie de organizare a programului de formare profesională
neautorizat ANC – mobbing (vers. fin.); 1 x Set anexe, intrumente Metodologie (vers. fin.); 10 x
Centralizatoare evidență grupe curs mobbing; 200 x dosare participanți curs mobbing, în 10 grupe a
câte 10 partiicip./grupă; 10 x set documente formare neautorizată ANC (componente organizare,
susținere, follow-up) – 1 set doc./grupă x 10 grupe; 10 x set documente proces acompaniere
cursanți și stimulare prezență – 1 set doc. /grupă x 10 grupe; 10 x set documente proces evaluare și
certificare participanți curs mobbing - 1 set doc./grupă x 10 grupe).
Rezultatul 7 corespunde A4.1 și contribuie la atingerea OS 3
Indici de rezultat (1 x Metodologie de mediere prin informare și anexe; 1 x Metodologie de
mediere prin conectarea cererii cu oferta și anexe; 6 x BZD oportunități angajare de la nivelul reg.
S-E pt. tinerii NEETs din G.T, actualizate periodic; 48 x sesiuni de grup de mediere prin informare
(job club) pentru tinerii NEETs selectați în grupul țintă (minim); 400 x sesiuni individuale de
mediere prin informare pentru tinerii NEETs selectați în grupul țintă (minim); 6 x secțiuni cu
centralizarea oportunităților de angajare actualizate periodic și publicate pe webportalul locurilor
de muncă, actualizate periodic; 1 x set de instrumente utile în căutarea unui loc de muncă pentru
tinerii NEETs; 400 x tineri NEETs mediați prin informare și prin conectarea cererii cu oferta; 400 x
Fișe inițiale de analiză și proiecție profesională; 400 x Planuri individuale de mediere; 15 burse ale
locurilor de muncă (minim); 1 x proces de potrivire (matching) a cererii (profilul angajatorilor) cu
oferta (profilul candidaților tineri NEETs selectați în grupul țintă); 1 x proces de aplicare la
oportunități de angajare disponibile pentru tinerii NEETs selectați în grupul țintă; Planificări,
materiale și instrumente suport necesare procesului de mediere).
Rezultatul 8 corespunde sub-activ. 4.2. contribuie la atingerea OS 3
Indici de rezultat (1 x Metodologie de mediere prin ocupare pe piața muncii; 1 x Set de
instrumente anexe pentru Metodologia de mediere prin ocupare pe piața muncii; 400 x tineri NEETs
selectați în grupul țintă asistați în elaborarea CV-ului; 400 x tineri NEETs selectați în grupul țintă
asistați în pregătirea pentru interviu; 176 x tineri NEETs ocupați pe piața muncii; 176 x adrese
AJOFM – comunicare schimbare statut pe piața muncii tineri NEETs; Planificări, materiale și
instrumente suport necesare medierii prin ocupare).
Rezultatul 9 corespunde sub-activ. A5.1 contribuie la atingerea OS 4
Indici de rezultat (5 x metodologii organizare program antreprenoriat și anexe; 1 x proces curs
competențe antreprenoriale organizat și derulat prin serv. Externalizate(centralizatoare, dosare
înscriere ș.a); 28 x certificate absolvire particip. curs inițiere în competențe antreprenoriale; 1 x
proces servicii consiliere și consultanță în antreprenoriat – serv. externalizate ; 28 x beneficiari
servicii consiliere și consultanță în antreprenoriat; 1 x proces organizare evaluare și selectare PA
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(proceduri, calendar, grile, structură, raport evaluare și selectare PA ș.a); 9 x PA evaluate și
selectate (PA-incluzând un procent de minim 10% din valoarea micro-grantului alocat inovării
sociale); 1 x proces servicii mentorat - servicii externalizate; 9 x beneficiari servicii mentorat; 9 x
entități înființate; 9 x contracte de subvenție semnate semnate de adm. Schemei de minimis și
entitățile înființate).
Rezultatul 10 corespunde sub-activ. A5.2, contribuie la atingerea OS 4
Indici de rezultat (1 x Metodologie de acordare și monitorizare a micro-granturilor de minimis; 1 x
Set de instrumente anexe pentru Metodologia de acordare și monitorizare a micro-granturilor de
minimis; 9 x subvenții micro-grant de 15.000 Euro (73.126,50 lei lei) acordate 9 noi entități
înființate de către antreprenorii selectați prin concurs din rândul tinerilor NEETs prin tranșa nr. 1
(maxim 75% din valoarea ajutorului de minimis) și tranșa nr. 2 (diferența până la valoarea totală a
ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat
locul/locurile de muncă asumat/e prin planul de afaceri); 108 x Rapoarte de monitorizare a celor 9
entități (9entitățix12 lunix 1 RM/lună) – minim ; 1 x grup de discuții antreprenori și alți
stakeholderi (schimb experiențe în antreprenoriat); 1 x proces realizare conținut relevant grup
discuții; Analize, rapoarte intermediare, vizite de monitorizare).
Rezultatul 11 corespunde sub-activ. A6.1, contribuie la realizarea OS 3
Indici de rezultat (1 x Metodologie privind programul de acompaniament; 1 x Set de instrumente
anexe pentru Metodologia privind programul de acompaniament; Minim 15 x verificări la fața
locului în scopul validării cazurilor care au cea mai mare nevoie de serviciile de acompaniament;
15 x pachete servicii de acompaniament de 600 lei/lună acordate pentru 15 tineri NEETs pentru o
perioadă de 6 luni; 35 x pachete servicii de acompaniament pentru 35 tineri NEETs (servicii de
îndrumare pe parcursul procesului de integrarea socio-profesională), pe o perioadă de max. 3 x luni
(cu acordul angajatorului); 1 x set rapoarte de monitorizare a impactului serviciilor de
acompaniament asupra beneficiarilor.
Rezultatul 12 corespunde subactiv. A7.1, contribuie la atingerea OS 5
Indici de rezultat (1 x spațiu CRIS amenajat (resurse mat. proprii); 1 x set metodologii, proceduri
și instrumente CRIS; 1 x proces informare tineri NEETs din G.T ref CRIS; 1 x sală lectură CRIS; 1 x
set fond documentar sală lectură
ocupare; 1 x grup suport (schimb experiențe); 12 x
întâlniri/dezbateri grup suport (minim); 1 x proces colectare feedback periodic grup țintă;
Articole, comunicate, newslettere elaborate și publicate; 1 x Rețea de Inițiative și Suport
Ocupațional Durabil (RISOD); 1 x set metodologii, proceduri, instrumente, fișe resursă etc. RISOD; 1
x proces dezvoltare RISOD; 5 x evenimente identificare entități partenere (minim); 5 x evenimente
multiplicare rezultate proiect (minim);1 x campanie de informare și conștientizare a publicului
larg, cu accent asupra angajatorului, cu privire la importanța încadrării în muncă a tinerilor NEETs;
1 x set metodologii, proceduri, instrumente și plan de campanie informare și conștientizare; 1 x
ghid de bune practici; 1 x proces diseminare ghid de bune practici (minim 1000 exemplare
diseminate).
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1.10 INDICATORI
Indicatorii sunt acele mijloace prin care se măsoară intervențiile realizate în cadrul proiectului, din
punct de vedere al cantității, calității și/sau duratei. Totodată, indicatorii reprezintă criterii-cheie
după care se apreciază gradul de atingere a obiectivului general, dar și a activităților și
rezultatelor propuse.
Proiectul IMPACT și-a asumat indicatori ambițioși, atât de rezultat imediat, cât și de realizare.

INDICATORI

CR 01
320

CR 02
176

CR 03
200

CR 04
96

CR 05
54

CR 06
40

CR 10
64

CR 11
176

CR 12
9
DE IMPACT

Indicatori de rezultat imediat SMIS 150659

Indicator CR01 cu 320 de participanți șomeri care participă la intervenția sprijinită de ILMT până
la finalizarea sa, din care: Roma (50%) și Rurală (50%).
Indicator CR02 cu 176 de participanți șomeri care primesc o ofertă de muncă, de participare la
un program de muncă, de participare la un program de educație continuă, ucenice sau de stagiu, la
încetarea calității de participant: Roma (50%) și Rurală (50%).
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Indicator CR03 cu 200 de participanții șomeri care urmează un program de educație/formare,
care sunt în curs de a obține o calificare sau care au un loc de muncă, inclusiv ca independenți, la
încetarea calității de participant, din care: Roma (50%) și Rurală (50%).
Indicator CR04 cu 96 de participanți șomeri de lungă durată care participă la intervenția
sprijinită de ILMT până la finalizarea sa, din care: Roma (50%) și Rurală (50%).
Indicator CR05 cu 54 de participanții șomeri de lungă durată care primesc o ofertă de muncă, de
participare la un program de educație continuă ucenice sau de stagiu la încetarea calității de
participant, din care: Roma (50%) și Rurală (50%).
Indicator CR06 cu 40 Participanții șomeri de lungă durată care obțin o calificare sau care au un
loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de
participant, din care: Roma (50%) și Rurală (50%).
Indicator CR10 cu 64 de participanți care participă la programe de educație continuă de formare
în vederea obținerii unei diplome, de ucenice sau stagiu în termen de 6 luni de la încetarea
calității de participant, din care: Roma (50%) și Rurală (50%).
Indicator CR11 cu 176 de persoane care obțin un loc de muncă, în termen de 6 luni de la
încetarea calității de participant, din care: Roma (50%) și Rurală (50%).
Indicator CR12 cu 9 Persoane care încep o activitate independentă în termen de 6 luni de la
încetarea calității de
participant.
4S225
În ceea ce privește
400
indicatorii de
realizare (4S225),
avem următoarele
4S225.1
previziuni: 400 de
200 (50%)
tineri NEETs șomeri
cu vârsta cuprinsă
4S225.2
între 16-29 ani să
beneficieze de
200 (50%)
sprijin, dintre care
50% de etnie Romă
(4S225.1) și 50% din
mediul Rural
(4S225.2).

Indicatori de realizare SMIS 150659
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1.11 GRUP ȚINTĂ
În proiectul IMPACT, în selectarea grupului țintă NU se va face niciun fel de deosebire, excludere,
restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială,
convingeri, sex, orientare sexuala, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV,
apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect
restrângerea dreptului de a participa la proiect, fiind asigurat principiul egalității de șanse și
tratament între femei și bărbați, prevenirea oricărei forme de discriminare.
Regiune de proveniență mai puțin dezvoltată: Sud-Est (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea,
Vrancea)
Dimensionarea și segmentarea grupului țintă a fost stabilită în urma analizei proprii a Asociației
Brahma, astfel:
Total grup țintă: 400 x persoane tineri NEETs care nu sunt ocupați și nu urmează nicio formă de
educație sau formare înregistrați, informați, consiliați și profilați SPO;
Total grup țintă din mediul rural: 200 x tineri NEETs care nu sunt ocupați și nu urmează nicio formă
de educație sau formare înregistrați, informați, consiliați și profilați SPO (50%) - minim;
Total grup țintă din mediul urban: 200 x tineri NEETs care nu sunt ocupați și nu urmează nicio
formă de educație sau formare înregistrați, informați, consiliați și profilați SPO (50%) - minim;
Total grup țintă aparținând etniei rome: 200 x tineri NEETs care nu sunt ocupați și nu urmează nicio
formă de educație sau formare înregistrați, informați, consiliați și profilați SPO (50%) – minim;
Total grup țintă non-roma: 200 persoane tineri NEETs care nu sunt ocupați și nu urmează nicio
formă de educație sau formare înregistrați, informați, consiliați și profilați SPO (50%)-minim;
Total grup țintă din categoriile C (greu ocupabil) și D (foarte greu ocupabil): 120 x tineri NEETs
care nu sunt ocupați și nu urmează nicio formă de educație sau formare înregistrați, informați,
consiliați și profilați SPO (30%) - minim
Total grup țintă din categoriile A (ușor ocupabil) și B (mediu ocupabil): 280 x tineri NEETs care nu
sunt ocupați și nu urmează nicio formă de educație sau formare înregistrați, informați, consiliați și
profilați SPO (70%) – minim.

400 tineri
NEETs
înregistrați în
GT eligibil

Dintre care

200 tineri
NEETs din
mediul rural

200 tineri
NEETs din
mediul urban

200 tineri
NEETs rromi

200 tineri
NEETs
neromi

120 tineri
NEETs C și
D

280 tineri
NEETs A și
B

54 tineri N
Șomeri de
lungă durată
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CAP. 2 DISPOZITII SPECIFICE
2.1 CRITERII DE ELIGIBILITATE GRUP ȚINTĂ
Grupul țintă al proiectului IMPACT este format din 400 de persoane,fiind reprezentant exclusiv din
tineri NEETs A, B, C și D,care îndeplinesc simultan următoarele criterii de eligibilitate:

1. are vârsta cuprinsă între 16-29
ani

4. are domiciliul sau reședința în
regiunea de dezvoltare Sud-Est

2. nu urmează nicio formă de
educație sau formare

5. a fost înregistrat, informat,
consiliat și profilat în prealabil de
către Serviciul Public de Ocupare
(SPO)

3. are exclusiv statut de șomer
(nu este ocupat pe piața muncii)

6. dosarul de înscriere în GT este
complet și conform

*Notă: Procedura de profilare a tinerilor NEETs de către Serviciul Public de Ocupare(SPO) se va realiza cu
respectarea legislației în vigoare. Participanții vor fi profilați de SPO, în conformitate cu Procedura de
Lucru nr. 184/2016 privind profilarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și cu Ordinul ANOFM
nr. 11/2018. Profilarea (segmentarea) persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă este utilizată
pentru evaluarea nivelului de ocupabilitate a persoanei respective, evidențiind aspecte relevante privind
nevoile acesteia, ”distanța” față de piața muncii și măsurile active necesare în vederea ocupării. Potrivit
actelor normative în vigoare , există următoarele categorii în care tinerii NEETs vor putea fi profilați:

A – ușor ocupabil
B – mediu ocupabil
C – greu ocupabil
D – foarte greu ocupabil
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*Atentie! Criteriile ante-menționate constituie criterii generale de eligibilitate, urmând ca în mod
specific, pentru fiecare tip de măsură din cadrul proiectului, să fie definite și publicate criterii
specifice de departajare (acolo unde va fi necesar. e.g: A 2, A3 – cursuri de formare profesională
autorizată /neautorizată ANC; A5 - antreprenoriat).
Conform obiectivului general al proiectului IMPACT, construit pe baza documentelor programatice
POCU 2014-2020, accentul va fi pus asupra următoarelor categorii de grup țintă eligibil:

Tineri
NEETs de
etnie romă

Tineri
NEETs din
mediul
rural

Tineri
NEETs
profilați în
categoriile
C și D

• minim 200 (50%)

• minim 200 (50%)

• minim 120 (30%)

*Etapa de înscriere în vederea selectării în grupul țintă, se realizează DOAR după ce tânărul NEETs
a trecut anterior prin 2 etape:
Etapa nr. 1 – informarea de către echipa de implementare a proiectului cu atribuții în A 1.1, cu
privire la procedura de înregistrare la nivelul SPO; beneficii, avantaje privind înregistrarea la
SPO; metode de sprijin în gestionarea relației tinerilor NEETs cu funcționarii AJOFM (SPO);
prezentare generală a oportunităților oferite în proiect 150659, a criteriilor de eligibilitate, a
condițiilor de înscriere în grupul țintă, a documentelor necesare, a drepturilor și obligațiilor care
vor decurge din statutul de membru al grupului țintă;
Etapa nr. 2 - informare, consiliere prealabilă, înregistrare și profilare într-una dintre categoriile
A (ușor ocupabil), B (mediu ocupabil), C (greu ocupabil), D (foarte greu ocupabil) – servicii
realizate de către Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din cele 6 județe
componente ale regiunii Sud-Est / Serviciul Public de Ocupare (SPO), în conformitate cu atribuțiile
care le revin acestora în condițiile legii, cât și în baza prevederilor protocoalelor de colaborate
încheiate între cele 6 x instituții și Asociația Brahma.
25

Proiect IMPACT - Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor

SMIS 150659 - Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

2.2 CONȚINUT DOSAR CANDIDAT GRUP ȚINTĂ

ANEXA 3 Notificare de
informare

ANEXA 4 Cerere de
înscriere în GT însoțită de copie
CI/BI/viză flotant; CN,
CC, Act de studii

ANEXA 5
ANEXA 6 Declarație
Declarație – dublă apartenență la GT
finanțare
eligibil

ANEXA 7 Fișa de verificare
a condițiilor și criteriilor
de eligibilitate, în vederea
stabilirii apartenenței la
Grupul Țintă (însoțită de
doc. doveditoare)

ANEXA 8 Formular de
înregistrare individuală a
participanților la
operațiunile finanțate
prin POCU 2014-2020

ANEXA 9 Referat
de ieșire din
operațiune

ANEXA 11 Plan de
acțiune personalizat

ANEXA 1 Acord
GDPR

ANEXA 2 Tabel de
clasificare date cu
caracter personal

ANEXA 10 Proces verbal
de selectare/neselectare
a tânărului NEET în
grupul țintă

0. Opis dosar GT

IMPORTANT! Pentru tânărul NEETs din categoria șomer de lungă durată, este
obligatoriu ca dosarul de înscriere să conțină un document doveditor emis de către
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă de pe raza județului unde are domiciliul,
care să ateste că este înregistrat în baza de date a instituției ca persoană în căutarea unui loc de
muncă pe o perioadă mai mare de 12 luni pentru tinerii NEETs cu vârsta mai mare de 25 de ani
sau de 6 luni pentru tinerii NEETs cu vârsta între 16 și 25 de ani și până la împlinirea vârstei de 25
de ani. În lipsa acestui document pentru tinerii deja înregistrați la AJOFM / SPO, care se
încadrează în categoria șomer de lungă durată, dar care nu prezintă documentul justificativ în
acest sens, se consideră dosar incomplet și neconform. La constatarea lipsei acestui document
doveditor, potențialului membru al grupului țintă i se va solicita completarea dosarului, iar
neprezentarea în graficul de timp estimat va atrage respingerea dosarului de înscriere în grupul
țintă.
*Notă: Referitor la timpii de colectare a datelor, se precizează faptul că Anexa 8 –Formularul de
înregistrare individuală se va completa pentru fiecare participant, după cum urmează:
Secțiunea A, în termen de maximum 7 zile de la intrarea în operațiune;
Secțiunea B, în termen de maximum 4 săptămâni de la ieșirea din operațiune;
Secțiunea C, în termen de maximum șase luni de la ieșirea din operațiune.
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Depunerea dosarelor de înscriere în grupul țintă se poate realiza începând cu data de 01.11.2021, de
luni până vineri, în intervalul orar 9:00-17:00. Pentru informații suplimentare privind locația,
documentele necesare înscrierii în grupul țintă șamd. tinerii cu profil NEET pot contacta echipa de
proiect sau pot vizita documentele și informațiile publicate, utilizând următoarele instrumente,
mijloace, canale de comunicare:
- tel. 0736 171 207; 0724 098 880;
- e-mail: cris@impact-brahma.ro; office@asociatia-brahma.ro;
- site: www.impact-brahma.ro;
- înscriere în grupul - Comunitatea virtuală – Societatea NEETs cu viitor în rețea
(https://www.facebook.com/groups/270131991586563);
- www.facebook.com/Impact.Sud.Est;
- www.facebook.com.brahma.asociatie.3 .

2.3 SELECTARE GRUP ȚINTĂ
Dosarele de înscriere în grupul țintă se vor analiza în ordine cronologică, respectând principiul
primul venit–primul servit. Dosarele de înscriere vor fi opisate și vor respecta condițiile de formă
și de conținut prevăzute în prezenta Metodologie și în Setul de anexe aferent. Pentru dosarele
incomplete se va aloca un interval de timp pentru completare, iar necompletarea în timpul alocat,
va determina situarea dosarului de înscriere pe lista de rezervă. În baza unui proces de evaluare și
selecție obiectiv, echidistant, transparent și nediscriminatoriu, se va întocmi un Proces verbal de
selectare/neselectare a tânărului NEET în grupul țintă și se va comunica rezultatul final fiecărui
candidat, cu drept de contestare a rezultatului.Tânărul NEETs eligibil va deveni membru al grupului
țintă doar dacă a îndeplinit în integralitate criteriile și condițiile de eligibilitate.
Ca urmare a selectării, fiecare tânăr NEET selectat va beneficia de construirea unui Plan de
acțiune personalizat, care va urmări identificarea preliminară a nevoilor, corelate cu tipul de
măsuri de sprijin acordate în cadrul proiectului și ținând cont de pachetul de măsuri determinat ca
urmare a profilării la SPO.
În baza Planului de acțiune personalizat, tânărul NEET selectat va fi direcționat de către experții
cu atribuții în implementarea A1.2, către experții cu atribuții în implementarea A 2,A4 sau A5, în
funcție de nevoile prioritare ale tânărului NEET, pentru beneficia pentru prima dată de o măsură
de sprijin direct în cadrul proiectului, la nivelul uneia dintre aceste activități (A2, A4 sau A5),
conform Metodologiilor de implementare și instrumentelor de lucru aferente.

Proces verbal
de selectare /
neselectare

Plan de
acțiune
personalizat

Prima măsură
de sprijin direct
prin A2,A 4 sau
A5
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Așadar, etapa în care tânărul NEET selectat a beneficiat pentru prima dată de o măsură de sprijin
direct în cadrul A2,A4 sau A5 semnifică momentul intrării în operațiune.

• Intrarea în operațiune

Prima zi în care tânărul
NEET va fi implicat în
activitățile derulate în
IMPACT (A2,A4 sau A5)

2.4 INTEGRARE ȘI ÎNREGISTRARE ÎN GRUPUL ȚINTĂ A TINERILOR NEETS
*Atenție!

Apartenența la grupul țintă eligibil se va realiza la intrarea tinerilor NEETs eligibili în
proiectul IMPACT (adică data la care tinerii NEETs vor beneficia pentru prima dată de sprijinul
direct oferit prin proiect, respectiv prin una dintre următoarele activități A2,A4 sau A5), aspecte
relevate din conținutul Anexei 7 – Fișa de verificare a condițiilor și criteriilor de eligibilitate, în
vederea stabilirii apartenenței la Grupul Țintă (însoțită de doc. justificative), precum și în cadrul
subcapitolului 3.3. Doar ulterior acestei etape, se va completa Secțiunea A din Anexa 8 –
Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU
2014-2020.
În această etapă, echipa de implementare cu atribuții în implementarea A1.2 va proceda la
integrarea efectivă a tinerilor NEETs în grupul țintă, prin înregistrarea în formularele POCUform
valabile la data înregistrării.

2.5 MOTIVARE ȘI MENȚINERE GRUP ȚINTĂ
Echipa de implementare a proiectului cu atribuții în A 1.2 va realiza demersuri pentru motivarea
grupului țintă de a participa la activitățile proiectului, se va asigura de urmărirea parcursului
integrat și atingerea obiectivelor de dezvoltare profesională a membrilor grupului țintă și va
dezvolta abordări, instrumente și tehnici prin care se va facilita menținerea activă a grupului țintă
în activitățile proiectului IMPACT. Se va asigura de acordarea de beneficii directe și suplimentare
membrilor grupului țintă, care să sporească motivarea acestora, determinând astfel menținerea în
GT, până la finalizarea intervenției planificate conform Planului de acțiune personalizat al
fiecărui membru GT.
În componența beneficiilor principale oferite grupului țintă se regăsesc:
Beneficii ale G.T. generate prin A2.1: Implementare program de formare profesională - autorizat
ANC dedicat tinerilor NEETs din Sud-Est (B, C, D):
Îmbunătățirea competențelor a 200 tineri NEETs din Sud-Est (B,C,D) prin participarea și absolvirea
cursurilor de formare autorizate ANC, precum și Acordarea de subvenții în valoare de 5 lei / oră
participanților la cursurile de formare profesională:
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Competențe digitale (84 particip., în 6 grupe x 14 particip/grupă; 60h/grupă)
Lucrător în comerț (28 particip. x 1 grupă; 360h/grupă)
Lucrător pentru estetica și igiena corpului omenesc (28 particip. x 1 grupă; 360h/grupă)
Agent de securitate (20 particip. x 1 grupă; 360h/grupă)
Îngrijitoare bătrâni la domiciliu (12 particip. x 1 grupă: 360 h/grupă)
Operator introducere, prelucrare și validare date (28 particip. x 1 grupă; 720h/grupă).
Beneficii ale G.T. generate prin A3.1: Implementare program de formare profesională neautorizat ANC dedicat tinerilor NEETS din Sud-Est (B, C, D):
Creșterea nr. tinerilor NEETs care vor deține instrumentele și abilitățile necesare pentru a putea
gestiona provocările pieței muncii, prin învățarea tehnicilor de identificare, prevenire și combatere
a fenomenului de mobbing la locul de muncă prin instruirea a 200 tineri NEETs din grupul țintă, în
acest sens;
Creșterea nr. tinerilor NEETs care cunosc legislația în domeniul discriminării la locului de muncă
(mobbing), putând lua astfel măsuri legale pentru a raporta aceste comportamente, prin instruirea
a 200 tineri NEETs din grupul țintă, în acest sens.
Beneficii ale G.T. generate prin A4.1 Medierea tinerilor NEETs din Sud-Est, prin metode și
instrumente de lucru specializate (A, B, C, D ):
Contribuția la creșterea gradului șanselor de ocupare a tinerilor NEETs din grupul țintă prin acțiuni
de mediere, pentru un număr de 400 de tineri NEETs din grupul țintă, utilizând mijloace și
instrumente specializate.
Beneficii ale G.T și ale domeniului ocupării forței de muncă, generate prin A4.2 Ocuparea
tinerilor NEETS din Sud-Est, prin asistare specializată (A, B, C, D):
Contribuția adusă la domeniul ocupării forței de muncă, prin creșterea numărului tinerilor NEETs
pregătiți pentru ocupare, concret – pentru un număr de 176 tineri NEETs.
Beneficii ale G.T generate prin A5.1, A5.2: Susținerea antreprenoriatului prin acțiuni de calitate,
înființarea noilor entități și semnarea contractelor de subvenție; acordare micro-granturi,
implementare PA și monitorizare entități finanțate:
Crearea unui cadru procedural obiectiv, transparent, echidistant și nediscriminatoriu pentru
evaluarea și selectarea tinerilor NEETs A din grupul țintă în cadrul programului de antreprenoriat;
Elaborarea procedurilor de selectare a planurilor de afaceri în cadrul concursului de selectare spre
finanțare, în conformitate cu Schema ajutorului de minimis, Ghidul solicitantului și cererea de
finanțare.
Dezvoltarea competențelor antreprenoriale pt 28 tineri NEETs, prin cursul de Competențe
antreprenoriale și servicii de consiliere și consultanță în antreprenoriat.
Sprijinirea a 9 tineri NEETs a căror PA au fost selectate, prin acordarea de sesiuni de mentorat și
sprijin în vederea înființării entităților și a semnării contractelor de subvenție.
Acordarea de microgranturi în cuantum de 15.000 Euro (echivalentul în lei) celor 9 antreprenori ale
căror planuri de afaceri au fost selectate.
Generarea de efecte pozitive pe termen lung, prin introducerea tinerilor NEETs în domeniul
antreprenoriatului.
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Beneficii ale G.T generate prin A6.1: Acompaniamentul tinerilor NEETs din Sud-Est prin servicii
de asistență și de îndrumare (C, D):
Menținerea durabilă a ocupării pe piața muncii a tinerilor NEETs care își schimbă statutul pe piața
muncii în timpul implementării proiectului prin menținerea acestora în câmpul muncii (servicii de
asistență – decontare taxe creșă / grădiniță / after-school pentru un nr. de 15 x tineri NEETs și
servicii de îndrumare pe parcursul procesului de integrare socio-profesională pentru un număr de
35 x tineri NEETs).
Beneficii ale G.T generate prin A7.1:
A7.1 ajută 400 x tineri NEETS A, B, C și D selectați în grupul țintă, beneficiari în timpul
implementării proiectului, ai serviciilor, infrastructurii și resurselor CRIS – Centrul de Resurse
pentru Integrare Sustenabilă, urmând a rămâne disponibile ulterior finalizării proiectului spre
utilitatea oricărui tânăr NEET din regiunea Sud-Est care vizează ocuparea pe piața muncii sau
dezvoltarea competențelor și necesită sprijin în aceste demersuri.
În componența beneficiilor suplimentare oferite grupului țintă se regăsesc:
Implementarea de seminarii motivaționale cu membrii grupului țintă;
Acompanierea cursanților pe perioada participării la cursurile de formare, cu scopul monitorizării
stării de bine a acestora, a implicării în activitate;
Dezvoltarea de acțiuni de stimulare a prezenței participanților la activitățile proiectului, utilizând
mecanismul de convocare zilnică, în vederea participării la cursurile de formare;
Organizarea și susținerea de grupuri suport;
Preluarea constantă a feedback-ul-ui participanților, în vederea monitorizării gradului de
satisfacție față de activitățile proiectului, astfel încât în funcție de rezultate, să se poată proceda
la îmbunătățirea procesului, iar în acest mod la creșterea șanselor de menținere a GT în activitățile
proiectului;
Activarea a 2 comunități virtuale (A1.1, A5.2), cu scopul de a determina membrii înscriși în
comunitate să contribuie activ cu propuneri, inițiative, dezbateri corelate cu obiectivele
proiectului - premise reale pentru implementarea cu succes a proiectului. Utilizând această
metodă, membrii comunității virtuale vor observa faptul că inputul acestora contează și vor simți
un anumit grad de legătură socială atât unul cu celălalt, cât și cu experții din cadrul proiectului,
fapt ce va conduce la asigurarea prezenței acestora în intervenția sprijinită de ILMT până la
finalizarea sa;
Crearea unui săli de lectură și a fondului documentar aferent domeniului ocupării forței de muncă
și oferirea accesului gratuit la aceasta tinerilor NEETs din grupul țintă, inclusiv cu acces gratuit la
internet, astfel încât, în special tinerii NEETs din comunitățile sărace, în care lipsa accesului la
internet încă mai constituie o situație problematică, să își poată identifica locuri de muncă,
utilizând tehnici de metode cu privire la care au fost instruiți pe parcursul A 4.1;
Alocarea unui nr. suficient de experți care să răspundă activ nevoilor grupului țintă, în corelare cu
bugetul proiectului și activitățile prognozate;
Alocarea unui nr. suficient de resurse umane relevante puse la dispoziția proiectului de către
Solicitant, în plus față de resursele umane bugetate. Cele 13 resurse umane relevante se vor
implica în toate activitățile proiectului, cu titlu gratuit, având rolul de a facilita atingerea
rezultatelor prognozate și de a contribui activ la motivarea, implicarea și menținerea grupului
țintă în activitățile proiectului;
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Alocarea unor resurse materiale utile, puse la dispoziția implementării de către Solicitant, corelate
cu resursele umane și complexitatea proiectului, menite să contribuie la asigurarea unui cadru
optim de dezvoltare și implicare a grupului țintă în activitățile proiectului (spațiu birou x 2; birouri
tip desk x 19; scaune birou tip directorial x 3; scaune tip vizitator x 25; masă ședințe x 4; dulapuri
depozitare x 15; multifuncțională x 2; laptop-uri x 19; video-proiector x 2; webportal locuri de
muncă x 1; Materiale consumabile x 1 pachet/lună x 24 luni; 1 autoturism);
Realizarea unui plan de acțiune personalizat, cu rol de a implica afectiv si activ fiecare beneficiar,
prin corelare cu pachetul de măsuri determinat ca urmare a profilării la SPO
Realizare contract formare participanți la cursuri (A2.1,A5.1);
Menținerea unei comunicări și informări constante cu grupul țintă cu privire la activitățile
proiectului.
De altfel, întregul proces de implementare a proiectului, care va avea ca rezultat principal
ocuparea a 176 de tineri NEETs pe piața muncii, va genera beneficii suplimentare atât asupra
grupului țintă vizat, cât și asupra familiilor acestora, dar și asupra domeniului ocupării forței de
muncă, per ansamblu: Generarea de efecte pozitive pe termen lung prin creșterea retenției la
locul de muncă a tinerilor NEETs ocupați, ameliorând într-o manieră sustenabilă riscul de sărăcie și
excluziune socială.
Totodată, în categoria beneficiilor suplimentare se adaugă, procesul prin care în cadrul A7.1 vor fi
colectate informații inclusiv de la nivelul tinerilor NEETs A, B, C și D selectați în grupul țintă în
vederea obținerii de feedback privind nivelul de utilitate resimțit în raport cu activitățile
proiectului, experiențele dobândite și modalitatea prin care proiectul contribuie la îmbunătățirea
statutului lor pe piața muncii, realizându-se diseminarea ghidului către 1.000 de stakeholderi
relevanți precum AJOFM-uri, membri ai grupului țintă, autorități publice locale / județene /
regionale / naționale, ONG-uri relevante etc. Astfel, pe de-o parte se va asigura valorificarea,
transferabilitatea și scalabilitatea rezultatelor proiectului în vederea transpunerii bunelor practice
în noi inițiative similare de sprijinire a tinerilor NEETS, iar pe de altă parte se va realiza o
conștientizare a necesității ocupării pe piața muncii și dezvoltării de competențe a tinerilor NEETs
în vederea îmbunătățirii calității vieții prin puterea exemplului oferit de tinerii NEETs beneficiari ai
măsurilor proiectului prin eliminarea stigmatului de persoană vulnerabilă prin independență
financiară, creșterea stimei de sine, contribuția cu un aport propriu considerabil la dezvoltarea
societății și oferirea unor oportunități favorabile generațiilor următoare, închizând astfel ciclul
vicios al excluziunii sociale.
Prin intermediul organizării evenimentelor de multiplicare a rezultatelor proiectului, se vizează
transferabilitatea acestora și către alt sector/ alt grup țintă, valorificând astfel intervențiile și
rezultatele obținute prin proiect, fiind general astfel un beneficiu suplimentar.
Alte beneficii suplimentare: campanie de informare și conștientizare a publicului larg, cu focus
asupra angajatorilor, cu privire la importanța încadrării în muncă a tinerilor NEETs, pe o piață a
muncii modernă, flexibilă și incluzivă, fără bariere, stereotipuri și prejudecăți, contribuind astfel
la schimbări de paradigme și mentalități și aducând astfel un beneficiu suplimentar societății per
ansamblu.
În vederea monitorizării progresului componentei de motivare și menținere a grupului țintă, se va
proceda la elaborarea unui raport de motivare și menținere grup țintă, colectând măsurile de
motivare aplicabile la nivelul întregului proiect.
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2.6 MODALITĂȚI DE ÎNLOCUIRE A MEMBRILOR GRUPULUI ȚINTĂ
În general, în implementarea proiectelor de orice tip, pot surveni motive obiective care pot genera
abandonul de către unii dintre membrii grupului țintă, pe parcursul intervenției. Acest element
preexistent s-a acutizat în contextul pandemic Covid-19. Prin urmare, pentru a preîntâmpina acest
risc, prin prezenta metodologie se propune următorul proces care să stea la baza înlocuirii unui
membru înscris în GT, după cum urmează:
-Pasul 1: se va stabili o listă de rezervă cu potențiali membri ai grupului țintă;
-Pasul 2: se vor întocmi decizii de înlocuire, acolo unde va fi cazul, în conținutul cărora se vor
puncta motivele obiective care au determinat înlocuirea, avizate de managerul de proiect și
aprobate de reprezentantul legal al asociației.
-Pasul 3: se va atașa ca document suport al deciziei de înlocuire membru GT. Fotocopie a
Referatului de ieșire din operațiune¸pentru a se evidenția cauza abandonului intervenției de către
membrul GT înlocuit.

2.7 IEȘIREA DIN OPERAȚIUNE
Data ieșirii din operațiune reprezintă ultima zi în care tânărul NEET va fi implicat în activitățile
derulate în cadrul IMPACT. Data ieșirii tânărului NEET din operațiune NU trebuie confundată cu
data finalizării proiectului. Acestea coincid DOAR în cazurile în care ultima zi în care persoana a
fost implicat într-o activitate din cadrul proiectului este similară cu data de finalizare a proiectului
(respectiv 15.08.2023).Data ieșirii din operațiune se va consemna în Secțiunea B a Formularului
de înregistrare individuală (Anexa 8).

• Ieșirea din operațiune

Data ultimei activități
realizate conform
documentelor/instrumentelor

2.8 MONITORIZAREA REZULTATELOR LA 6 LUNI DE LA ÎNCETAREA CALITĂȚII DE PARTICIPAT
Această etapă vizează indicatorii CR10, CR11 și CR 12, urmărindu-se monitorizarea statutului
ocupațional al tinerilor NEETs la 6 luni după încetarea calității de participant.
Aceste elemente se vor consemna în secțiunea C a Anexei 8.

•Încetarea calității de
participant

Maximum patru săptămâni
de la data ieșirii din
operațiune a participantului.
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CAP. 3 DISPOZIȚII FINALE
METODOLOGIA DE SELECTARE, INTEGRARE, MOTIVARE ȘI MENȚINERE A GRUPULUI ȚINTĂ prezintă un
caracter dinamic, putând fi adaptată oricând la schimbările legislative sau procedurale ale AM/OIR
aferente proiectului, la necesitățile grupului țintă vizat de proiect, precum și în funcție de evoluția
pandemiei COVID-19.
Metodologia se va aduce la cunoștință tuturor experților implicați în implementarea subactivității A
1.2 Selectare, integrare, motivare și menținere în grupul țintă a tinerilor NEETs din Sud-Est, după
profilare la SPO (A,B,C,D. )
Prezenta metodologie intră în vigoare la data de 01.11.2021 și rămâne valabilă pe întreaga
perioadă de derulare a activităților de informare și promovare în vederea identificării de potențial
grup țintă.
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SMIS 150659 - Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

3.1. ANGAJAMENT ECHIPĂ DE PROIECT SMIS 150659
Lista resurselor umane cu atribuții în implementarea A 1.2 Selectare, integrare, motivare și
menținere în grupul țintă a tinerilor NEETs din Sud-Est, după profilare la SPO (A,B,C,D), din cadrul
proiectului SMIS 150659 care au luat cunoștință de conținutul prezentei Metodologii și care își iau
angajamentul de a o respecta în integralitate:

NR. CRT NUME ȘI PRENUME

FUNCȚIA

1

Barac Georgiana

Manager proiect SMIS 150659

2

Cartof Alina – Florentina

Expert selectare, integrare,
motivare și menținere grup
țintă

3

Stan Elena

Voluntar A 1.2

SEMNĂTURA
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