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Ocuparea tinerilor
NEETs 

din județul Iași



Ce ne propunem?
Obiectivul general al

proiectului este creșterea
ocupării tinerilor NEET şomeri

înre gistrați la SPO (identificați,
înregistrați și profilați/
consiliați) și facilitarea

tranziției acestora către piața
muncii. Prin proiect se

realizează printr-o 
abordare multidimensională ce

vizează oferirea unor

oportunități de 
formare, evaluare și certificare

pentru recunoașterea
competențelor dobândite în

context informal și non-formal,
sau ocupare pe piața muncii sau

pe cont propriu
(antreprenoriat), prin pachete

de măsuri personalizate,
adaptate nevoilor fiecărui

tânăr NEET șomer.

Aria de implementare a proiectului este
regiunea de Nord-Est, respectiv județul Iași.



Cui ne adresăm?

Grupul-țintă va fi constituit dintr-un număr de 255 de tineri
NEETs, șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul

Public de Ocupare, cu rezidența în regiunea N-E, respectiv
județul Iași.

În mare parte, grupul-țintă este pus la dispoziție de AJOFM Iași, dar se vor lua în calcul și acele persoane
care doresc să se înscrie la activitățile proiectului ca urmare a promovării pe site-ul proiectului, a
conferinței de lansare sau a burselor locurilor de muncă.

Dimensionarea GRUPULUI-ŢINTĂ (GT):
n Un număr de minimum 39 tineri (minim 15% din total GT) este aferent tinerilor NEETS de etnie romă, 
n Un număr de minimum 52 tineri (minim 20% din total GT) este aferent tinerilor NEETS cu domiciliul sau
reședința în mediul rural



Activităţi şi cursuri

Beneficiarul se va asigura că grupul-țintă va cuprinde cel puțin:

60% - tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv „greu ocupabil” și „foarte greu
ocupabil”;

40% - tineri NEETs de sex feminin;

» tineri NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural;

» tineri NEETs de etnie romă.

Cursuri de inițiere, calificare,
recalificare, perfecționare
sau specializare ce se vor
realiza în cadrul proiectului
ar putea fi:
n Cameristă
n Patiser
n Lucrător în comerț
n Bucătar

Cursurile date drept exemplu
nu sunt limitative, ele se pot
plia și în funcție de
solicitările grupului-țintă.

Vor fi constituite 9 grupe de
câte 20 cursanți pe grupă,
rezultând un total de 180
cursanți.

» Minimum 180 tineri vor urma cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau
specializare

» Minimum 75 tineri vor beneficia de servicii de evaluare și certificare a competențelor
profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale



Asociația „O șansă pentru fiecare”  este responsabilă
de activitatea de formare, organizare și derulare de
programe de formare profesională a adulților (cursuri de
inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare),
din cadrul parte neriatului, datorită experienței sale în
domeniul formării.

Asociația este furnizor de formare profesională
autorizat ANC din anul 2013 (printre ocupațiile pentru
care este autorizat se numără: Bucătar, Brutar-patiser,
Ospătar-chelner, Agent de turism-ghid, Administrator
pensiune turistică, Cameristă etc.), ASPF s-a preocupat
mereu de creșterea calității în formarea profesională
continuă prin alinierea conținutului programelor de
formare cu cerințele de pe piața muncii. Experiența
Asociației „O șansă pentru fiecare” în domeniul
formării și al managementului proiectelor cu

finanțare europeană este dovedită de implicarea în 3
proiecte cu finanțare europeană POSDRU 2007-2013.

Consulting & Protection SRL va fi responsabil cu
activitățile de informare, consiliere, orientare și
mediere pe piața muncii prin activitatea de furnizare
de servicii specializate pentru stimularea ocupării.
Activitatea va fi prestată de partenerul
Consulting&Protection SRl, în baza autorizației din
2014, eliberate de AJOFM Iași, seria IS, Nr. 25/00040,
privind serviciile de informare și consiliere
profesională și medierea muncii pe piața internă. Pe
baza experienței dobândite de cele două entități în
activitățile proiectului, considerăm că experiența celor
doi parteneri se completează reciproc, ducând la
îndeplinirea cu succes a obiectivului principal al
proiectului.

Prezentul proiect va fi realizat de către Asociația
„O șansă pentru fiecare”, în calitate de solicitant,
în parteneriat cu Consulting & Protection S.R.L.



255 tineri NEETs șomeri care au beneficiat de servicii de informare, orientare și consiliere
profesională

10 baze de date cu cel puțin 30 locuri de muncă vacante

Facilitarea a 150 interviuri pentru angajare

2 burse a locurilor de muncă

Organizare examene și certificare competențe pentru grupul-țintă participant la cursuri

Evaluare și certificare competențe pentru minimum 75 tineri NEETs

Rezultate urmărite

Activităţi finanţate
Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării » Informarea, orientarea și consilierea
profesională » Medierea pe piața muncii 

Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare,
recalificare, perfecționare sau specializare) 

Derularea programelor de formare în vederea inițierii, calificării, recalificării, perfecționării sau
specializării a 180 persoane 

Organizarea examenelor și certificarea competențelor dobândite de cursanți în cadrul programelor de
formare derulate în cadrul proiectului

Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-
formale și/sau informale.

Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv
nonformale și/sau informale.

Plasarea pe piața forței de muncă a membrilor din grupul-țintă.
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DATE DE CONTACT – ASOCIAŢIA „O ŞANSĂ PENTRU FIECARE”
Bulevardul Nicolae Iorga, nr. 19, Iaşi
osansapentrufiecareiasi@gmail.com

Telefon: 0332 434 519, 0740 254 881 – Irina Molan
www.neets.asociatiaosansa.ro



Ocuparea tinerilor NEETs din județul Iași (ID Proiect: POCU/285/2/4/120532)

n Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014-2020. Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs,
Operațiune compozită OS. 2.1, 2.2
n Editor material de informare: Asociaţia „O şansă pentru fiecare”
n Bun de tipar: 16 iulie 2018
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială 
a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Obiectivul general al proiectului este creșterea ocupării tinerilor NEET şomeri 
înre gistrați la SPO (identificați, înregistrați și profilați/consiliați) și facilitarea

tranziției acestora către piața muncii. Prin proiect se realizează printr-o a bor dare
multidimensională ce vizează oferirea unor oportunități de formare, evaluare și 
certificare pentru recunoașterea competențelor dobândite în context informal și

non-formal, sau ocupare pe piața muncii sau pe cont propriu (antreprenoriat), prin
pachete de măsuri personalizate, adaptate nevoilor fiecărui tânăr NEET șomer.


