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În perioada 21 - 22 septembrie 2015, în cadrul proiectului „Chance 4 NEET - Registrul 
electronic al tinerilor NEET”, implementat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului - Cancelaria Primului Ministru, 
Centrul Național de Pregătire în Statistica și IT Systems International S.R.L., s-a desfăşurat 
o conferinţă naţională intermediară.  
 
Acţiunea, prevăzută la activitatea nr. 2 - Informare si publicitate – promovare proiect, a reunit 
peste 100 de participanţi, reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă şi ai partenerilor, ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice, precum şi ai agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă.  
 
Subiectul amplu dezbătut a fost conceptul de tânăr NEET – Not in Education, Employment, 
or Training şi acţiunile iniţiate la nivel naţional pentru integrarea acestora pe piaţa muncii, 
demersurile în vederea identificării din surse administrative a persoanelor incluse în 
categoria socială menţionată, limitările în acest proces, dar şi beneficiile pe care le aduce 
Registrul electronic al tinerilor NEET, rezultatul proiectului. 
De altfel, realizarea unei baze de date cu aceşti tineri reprezintă una dintre direcţiile concrete 
de acţiune stabilite de grupul tehnic de coordonare din cadrul Secretariatului General al 
Guvernului, în ceea ce priveşte domeniul prioritar ocuparea tinerilor. 
 
Pe lângă informaţiile generale despre proiect, obiectivul general şi obiectivele specifice, 
indicatori, perioadă de implementare, buget, rolul fiecărui partener etc. au fost evidenţiate 
date statistice, gestionate de Institutul Naţional de Statistică, privind numărul tinerilor din 
România cu vârsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani, care nu urmează nicio formă de educaţie 
sau instruire şi nici nu lucrează. Sursa acestor date o constituie ancheta forţei de muncă în 
gospodării (AMIGO), realizată trimestrial, armonizată cu regulamentele europene care 
guvernează modul de organizare şi metodologia anchetei comunitare asupra forţei de 
muncă în gospodării (Labour Force Survey).  
 
Astfel, în primul trimestru al anului 2015, au fost înregistrate 447.000 de persoane care  intră 
în categoria tinerilor NEET, cu 62.000 mai multe faţă de primul trimestru al anului 2014. 
Totalul la nivelul anului precedent a fost de 1.540.000 de persoane.  
Pe medii de rezidenţă şi sexe, în primul trimestru al anului în curs au fost înregistrate unele 
diferenţe: numărul tinerilor NEET din mediul rural a fost cu 6,7 p.p. mai mare faţă de cei din 
mediul urban, iar numărul femeilor a fost mai mare cu 4,5 p.p. faţă de numărul bărbaţilor.   
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Totodată, au fost prezentate etapele în realizarea Registrului electronic al tinerilor NEET, 
punctul de pornire constituindu-l sistemul de carduri, singura bază de date care asigură 
interoperabilitatea cu bazele de date ale Evidenţei Populaţiei, Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, Inspecţiei Muncii, Agenţiei Naţionale de Plăţi şi Inspecţie Socială, 
Casei Naţionale de Pensii Publice, Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. 
 
Urmează accesarea informaţiilor gestionate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, 
Agenţia Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţia Nţională pentru Administrare 
Fiscală, pentru alte tipuri de venituri, precum şi alte baze de date care ar putea conduce la 
identificarea unui număr cât mai mare de tineri cu vârsta între 16 şi 24 de ani, fără loc de 
muncă şi care nu participă la un sistem de educaţie şi formare.  
 
Crearea Registrului electronic al tinerilor NEET va facilita identificarea a persoanelor incluse 
în această categorie socială şi posibilitatea sprijinirii acestora prin pachete integrate de 
măsuri: consiliere, informare, ucenicie, stagii etc. care, în final, să determine creşterea 
gradului de ocupare.  
 
Proiectul „Chance 4 NEET – Registrul electronic al tinerilor NEET” este cofinanţat din Fondul 
Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 – 2013, axa prioritară 4: „ Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, 
domeniul major de intervenţie 4.1: „Intărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de 
ocupare”.  
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