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ACTIMOB 1- Activare și mobilitate tineri NEETs 

 

Perioada de implementre:  16.02.2018 – 31.02.2018 

 



 OBIECTIV GENERAL  

Creșterea oportunităților pentru încadrarea a 1200 tineri 

NEET șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare 

(SPO).  

 OBIECTIV SPECIFIC  

Stimularea ocupării tinerilor NEET șomeri înregistrați la 

Serviciul Public de Ocupare (SPO) prin acordarea a 1200 

prime de activare 
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Echipa implementare 

Echipa de implementare la nivel județean formată din 3 experți tehnici 

 

Judetele în care se implementeaza proiectul ACTIMOB 1 

 Regiunea Centru - judeţele:  Alba, Mureș, Harghita, Sibiu, Brașov, 

Covasna  

 Regiunea Sud Est – județele: Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Tulcea, 

Constanța  

 Regiunea Sud-Muntenia – județele:  Argeș, Călărași, Dâmbovița, 

Giurgiu,   Ialomița, Prahova, Teleorman  
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Grupul țintă:  
 

Grupul țintă cuprinde tinerii NEETs cu vârsta între 16 şi 24 de ani, 11 
luni, cu domiciliul sau reședința în regiunile eligibile, înregistrați și 
profilați de către SPO, cu accent pe tinerii NEET din mediul rural și cei 
aparținând minorității rome, care nu au reușit să se integreze pe piața 
muncii din diverse motive (lipsa oportunităților de ocupare, lipsa 
competențelor cerute pe piața muncii etc.) și care nu sunt cuprinși în 
programe de educație sau formare.   
 

 1200 Tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani, care 
beneficiază de sprijin, din care: 

 2 tineri NEETs șomeri de etnie roma; 

 10  tineri NEETs șomeri din zona rurală. 
 

Pentru realizarea indicatorului media de realizat pe judet este de 64 Tineri 
NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani, care beneficiază de 
sprijin. 
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Condiții cumulative de îndeplinit pentru grupul țintă: 

  au sub 25 de ani; 

  au împlinit 16 ani; 

  nu au un loc de muncă sau nu urmează niciun program educațional 

sau de formare; 

  au reședința/domiciliul într-una dintre regiunile de dezvoltare 

eligibile (Sud-Est, Sud Muntenia, Centru) 

  sunt înregistrate la AJOFM și profilate 

( Vârsta tânărului NEET este calculată la data intrării în operațiune)  

 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa Prioritară 1  Inițiativa ”Locuri de muncă pentru tineri” 
Obiectivul specific: 1.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de 
Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est și Sud Muntenia) 



Regiunea Centru grup țintă: 

 

 Alba – 50 prime activare; 

 Mureș – 4 prime activare; 

 Harghita - 25 prime activare; 

 Sibiu – 150 prime activare; 

 Brașov – 27 prime activare; 

 Covasna – 22 prime activare. 
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Regiunea Sud-Est grup țintă: 

 

 Vrancea - 15 prime activare; 

 Galați - 50 prime activare; 

 Buzău -  65 prime activare; 

 Brăila - 18 prime activare; 

 Tulcea -  20 prime activare; 

 Constanța - 10 prime activare. 
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Regiunea Sud-Muntenia Est grup țintă: 

 

 Argeș - 30 prime activare; 

 Călărași - 3 prime activare; 

 Dâmbovița – 55 prime activare; 

 Giurgiu - 40 prime activare; 

 Ialomița - 200 prime activare; 

 Prahova - 55 prime activare; 

 Teleorman - 361 prime activare. 
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ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI 
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VA MULTUMIM! 

 
21.03.2018 
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