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A doua șansă la educație pentru 411 tineri șomeri din județul Ialomița 

 

Rata șomajului a crescut în rândul tinerilor pe fondul pandemiei, iar în mediul rural 

șomajul este mai mare decât în mediul urban, iar tinerii (16-29 ani) care au un nivel edicație 

scăzut sunt cei mai afectați. 

 

Inspectoratul Școlar Județean Ialomița împreună cu Centru Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Ialomița au demarat în data de 23 iunie 2021 implementarea 

proiectului „Tineri educați - măsuri de sprijin pentru 411 tineri NEETs șomeri cu vârsta 

între 16-29 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua 

șansă, inclusiv în programe de formare inițială, pe raza județului Ialomița, cod 147695” în 

vederea creșterii oportunităților de angajare în rândul tinerilor șomeri din județul Ialomița. 

 

Proiectul se implementează timp de 30 de luni (23.06.2021-22.12.2023) și se 

adresează unui număr de 411 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la 

SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de 

formare profesională inițială. Aceștia vor fi selectați de pe raza județului Ialomița. La 

finalizarea a minim 8 clase și / sau obținerea unei calificări, vor primi o subvenție în valoare 

de 1000 lei. Proiectul va pune accent pe tinerii din mediul rural și de etnie roma, iar echipa de 

proiect va include 6 mediatori școlari angajati expres pentru atragerea acestor categorii în 

proiect. Programele ADS se vor derula în 6 instituții de învățământ preuniversitar de pe raza 

județului Ialomița: Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești, Liceul Tehnologic 

Fierbinți, Școala Profesională Bordușani, Școala Profesională Areta Teodorescu Grivița, 

Liceul Tehnologic Înălțarea Domnului Slobozia, Liceul Tehnologic Țăndărei. 
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Bugetul este în valoare de 4.802.607,70 lei din care 4.418.399,10 lei finanțare 

nerambursabilă din fonduri europene (FSE), 45.087,21 lei finanțare nerambursabilă de la 

bugetul de stat și 339.121,39 lei cofinanțarea eligibilă a partenerilor. 

 

Obiectivul general al proiectului constă în sporirea nivelului de conștientizare în 

rândul a 411 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani înregistrați la AJOFM Ialomița în 

ceea ce privește rolul educației și creșterea cu 411 a numărului de tineri NEETs șomeri cu 

vârsta între 16-29 ani înregistrați la AJOFM Ialomița care se reîntorc în educație în programe 

de tip ADS, inclusiv în programe de formare profesională inițială, în special a celor din 

categorii defavorizate, roma / rural din care 268 vor finaliza programul ADS, iar 21 vor 

dobândi o calificare de nivel 3. 

 

Grupul țintă format din 411 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați 

la SPO va fi implicat în toate activitățile proiectului: consilierea și orientarea în cariera 

profesională (A1), participarea la programele A Doua Șansă și la un curs de alfabetizare 

digitală (A2), informarea și conștientizarea asupra importanței educației (A3), măsuri de 

sprijin prin furnizarea unei subvenții de 1000 lei pentru persoanele care finalizează 8 case și / 

sau obțin o calificare inițială (A4). 

 

Pentru detalii suplimentare: 

Steluța-Iuliana MITREA – Manager de Proiect 

Tel: 0723.326.199 

Email: stelutza.mitrea@gmail.com 

 

 

 


