
 

 
 
 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020  
Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți 
Obiective speficifice: 
3.1. Creşterea ocupării şomerilor şi a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, 
lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie 
3.2. Creşterea ocupării cetăţenilor români aparţinând minorităţii roma  
3.3. Creşterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistenţă şi 
semi-subzistenţă. 
 
„PRO ACCES ALTERNATIV RMPD – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă 
pentru șomeri și inactivi" 
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Titlu proiect 

 

„PRO ACCES ALTERNATIV RMPD – Stimularea mobilității și 

subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi" 

 

Beneficiar 

 

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 

 

Obiectivul general 

 

Creșterea oportunităților în vederea încadrării în muncă, atât a 

110.540 șomeri non-NEET, înregistrați în evidențele ANOFM, cât și 

a persoanelor inactive non-NEET 

 

 

Obiective specifice 

 

1. Stimularea ocupării șomerilor non-NEET prin acordarea unor 

prime de mobilitate pentru un număr de 33.372 de persoane; 

2. Stimularea ocupării șomerilor non-NEET /persoanelor inactive 

non-NEET prin subvenționarea locurilor de muncă pentru un număr 

de 77.168 de persoane. 

 

Perioada de 

implementare 

 

1 August 2018 – 31 Iulie 2021 (36 luni) 

Fișă proiect 



 

 

Bugetul proiectului 

 

1.220.386.745,84, din care:  

 183,058,011.87 lei – contribuția solicitantului 

 1.037.328.733,97 lei – asistență financiară neramburdabilă 

 

 

 

 

 

 

Activități 

 

1. Acordarea de sprijin financiar - prime somerilor non-NEETs 

care se încadrează în muncă; 

 

2. Subvenționarea locurilor de muncă pentru încadrarea 

șomerilor/persoanelor inactive non-NEET; 

 

3. Analiză, întocmire, plată și monitorizare beneficiar; 

 

4. Managementul proiectului; 

 

5. Informare și publicitate; 

 

6. Derularea procedurilor de achiziție publică; 

 

 

 

 

 

 

Rezultate anticipate 

 

A.1: 33.372 de prime de mobilitate acordate șomerilor non-NEET; 

A.2: 77.168 șomeri non-NEET/persoane inactive non-NEET 

încadrați ca urmare a acordării de stimulente financiare 

angajatorilor; 

A.3: 110.540 documentații complete pregătite pentru rambursare; 

A.4: O metodologie de implementare proiect, minim un raport de 

implementare, minim o cerere de rambursare; 

A.5: 1 broșură în format electronic cu prezentarea proiectului și a 

rezultatelor acestuia publicată pe site-ul ANOFM și pe site-urile 

AJOFM-lor, 2 rapoarte de activitate publicate pe site-ul SPO, 

20.000 pliante, 40 Roll – up; 

A.6: 1 plan de achiziții, Servicii, materiale, consumabile și produse 

similare, etc; 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori prestabiliți de 

rezultat 

Persoane care, la încetarea calității de 

participant, au un loc de muncă, inclusiv cele 

care desfășoară o activitate independentă; 

 

 
       57.600 
 

Persoane care, la încetarea calității de 

participant, au un loc de muncă, inclusiv cele 

care desfășoară o activitate independentă, din 

care: - șomeri și inactivi;  

 

 
 
       57.440 

Persoane care, la încetarea calității de 

participant, au un loc de muncă, inclusiv cele 

care desfășoară o activitate independentă, din 

care: șomeri și inactivi, din care: persoane cu 

vârsta peste 54 de ani; 

 

 
 
       11.488 

Persoane care, la încetarea calității de 

participant, au un loc de muncă, inclusiv cele 

care desfășoară o activitate independentă, din 

care: șomeri și inactivi, din care: persoane cu 

studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 

2);  

 

 
 
         5.054 

Persoane care, la încetarea calității de 

participant, au un loc de muncă, inclusiv cele 

care desfășoară o activitate independentă, din 

care: șomeri și inactivi, din care: persoane cu 

studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 

4); 

 

 
 
       12.152 

Persoane care, la încetarea calității de 

participant, au un loc de muncă, inclusiv cele 

care desfășoară o activitate independentă, din 

care: șomeri și inactivi, din care: șomeri pe 

termen lung; 

 

 
             26 

Persoane care, la încetarea calității de 

participant, au un loc de muncă, inclusiv cele 

care desfășoară o activitate independentă, din 

care: șomeri și inactivi;  

 

 
       28.720 

Persoane care, la încetarea calității de 

participant, au un loc de muncă, inclusiv cele 

care desfășoară o activitate independentă, din 

care: persoane de etnie romă; 

 

 
             59 

  



 

Persoane care, la încetarea calității de 

participant, au un loc de muncă, inclusiv cele 

care desfășoară o activitate independentă, din 

care: din zona rurală; 

            101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori prestabiliți de 

realizare  

 
Persoanele care beneficiază de sprijin; 

 

     110.540 

Persoanele care beneficiază de sprijin, din 

care: șomeri și inactivi; 

 

     

     110.240 

Persoanele care beneficiază de sprijin, din 

care: șomeri și inactivi, din care: persoanele cu 

vârsta peste 54 de ani; 

 

        

       22.048 

 

Persoanele care beneficiază de sprijin, din 

care: șomeri și inactivi, din care: persoanele cu 

studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 

4); 

 

        

       23.322 

Persoanele care beneficiază de sprijin, din 

care: șomeri și inactivi, din care: șomeri pe 

termen lung; 

 

 

             

             50 

Persoanele care beneficiază de sprijin, din 

care: șomeri și inactivi, din care: persoanele cu 

studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 

2); 

 

          

         9.700 

Persoanele care beneficiază de sprijin, din 

care: șomeri și inactivi; 

 

       55.120 

Persoanele care beneficiază de sprijin, din 

care: persoane de etnie romă; 

 

 

            100 

Persoanele care beneficiază de sprijin, din 

care: din zona rurală 

            200 

 

 

 

Grup țintă 

 

 110.240 de șomeri și persoane inactive, din care: 

 22.048 de persoane cu vârsta peste 54 de ani; 

 33.072 de șomeri pe termen lung și/sau persoane cu 

dizabilități sau persoane cu studii primare (ISCED1) sau 

gimnaziale (ISCED2) și/sau persoane cu studii liceale 



 

(ISCED3) sau postliceale (ISCED4); 

 55.120 șomeri și inactivi; 

 100 de cetățeni români aparținând minorității romă; 

 200 de persoane din mediul rural în special cele din 

agricultura de subzistență și semi-subzistență. 
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Manager de proiect 
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